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Motion angående SSF Regelpärm, flik 9, sid 47

Annonsering/tillkännagivande av ordinarie jaktprov.
Bakgrund
I dagsläget måste lokalklubbar, enligt gällande regler, invänta att kommunicera ansökta utlysta
jaktprov tills dess att andra numret av tidningen Ståndskall utkommit. Detta försvårar
kommunikationen mellan styrelse och medlemmar. Datum för kommande jaktprov blir kända för
styrelse och deltagare vid årsmötet. Dessa datum är därmed känd för klubbens medlemmar.
Medlemmar som inte närvarat på årsmötet måste invänta en Ståndskall nr 2 för att få samma
information avseende klubbens kärnverksamhet.
I en digitaliserad värld känns det otidsenligt. Tidigare har den som anmält sig först till ett jaktprov
haft störst chans att få delta, så är inte längre fallet, därför behövs inte heller denna regel.
Lokalklubbens stämmas jaktprovsdatum är endast ansökta datum och fastslås, eller nekas, av Riks
styrelse under april månad.
Jaktprov tillsammans med utställningar är kärnverksamheter och ett av de viktigaste argumenten för
medlemskap i klubben. Vi vill ändra regeln angående publikation av kommande jaktprov. Detta
underlättar klubbens medlemsarbete – både avseende befintliga och potentiella medlemmar.
Vi i lokalklubben finner det synnerligen otillfredsställande att vi inte fritt kan delge våra medlemmar
den information de torde ha rätt till.
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Vi yrkar ändring av:
Nuvarande regel i SSFs regelpärm sid 47. Avsnitt..
Annonsering / tillkännagivande/offentliggörande
Proven skall alltid tillkännages i Ståndskall nr 2, men aldrig tidigare och där ska framgå:
−
−
−
−

tidpunkt för provet.
vem som kan lämna upplysningar om provet.
till vem anmälan skall sändas.
till vem startavgiften skall sändas och hur stor den är.

Proven får tillkännages på hemsidorna efter utgivning av Ståndskall nr 2.

Till ny lydelse enligt…

Annonsering / tillkännagivande/offentliggörande
Proven skall alltid tillkännages i Ståndskall nr 2, och där ska framgå:
−
−
−
−

tidpunkt för provet.
vem som kan lämna upplysningar om provet.
till vem anmälan skall sändas.
till vem startavgiften skall sändas och hur stor den är.

Proven får tillkännages medlemmarna innan utgivning av Ståndskall nr2, men skall då alltid
presenteras som ansökta utlysta jaktprov.

För SSF Nedre Norrbottens talan
Boden 2020 03 10

Palle Andersson
Ordförande SSF Nedre Norrbotten

