
Protokoll från Räv-SM i Hallstahammar 2001-08-18/19

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18/8 kl 18 av sittande ordförande för SSAs RPO-sektion, BGU/PA. Till
mötets sekreterare utsågs Håkan M.

2. Utdelning av NM-medaljer

Tre guldmedaljer från andra dagen av NM (nordisk mästare, bästa senior samt lagguld,
alla på 2m) överräcktes till VMU/Bengt som inte kunnat närvara vid prisutdelningen
under NM:et.

3. Val av ny SSA/RPO-ordförande

Valberedningen (Gunnar Svensson) presenterade det enda förslaget, inkommet från
VRK. Förslaget innebär att ordförandejobbet i praktiken delas av två personer som
dessutom backas av en klubb. Dessutom antas fler i landet hjälpa till. Som RPO-manager
med ansvar för internationella frågor (t.ex. laguttagning till EM/VM och coachning vid
tävlingarna) föreslås FUG/Jan. Som PR- och informationsansvarig med ansvar för
nationella frågor föreslås SVM/Hans. VRK är klubben som backar de båda. [Frågor:
korrekt beskrivning av era funktioner? Är det FUG el SVM som är den formella
ordföranden, eller delas ordf-skapet både formellt och i praktiken?]

Under en kort diskussion föreslogs att viktiga uppgifter för den nya ledningen bör vara att
skaffa sponsorer och att se till att nya rävjägare rekryteras. För rekrytering måste hjälp
förstås tas från andra aktiva runt om i landet. Det poängterades också att den eller de som
ska inneha posten som ordförande måste vara radioamatör, samt bör vara medlem i SSA.

Mötet antog förslaget.

Avgående ordföranden BGU/PA tackades för lång och trogen tjänst.

SVM/Hans tog över klubben för innevarande möte.

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes KON/Olle och Gunnar F.

5. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 2 ovan som redan hade avhandlats.

6. Protokoll från föregående möte

Delar av protokollet från SM i Örebro 1999 lästes upp. [Som jag förstår sas här inget som
inte redan stod i protokollet]

7. Nästa års SM-arrangör

Enligt rullande schema är det BRJs eller Grisens tur att arrangera SM 2002. De två
nämnda klubbarna uppmanades att komma överens sinsemellan och meddela arrangör



samt datum för tävlingen senast i oktober i år. Som tid för SM:et föreslogs slutet av
augusti.

8. Nästa års NM-arrangör

Det är Finlands tur att arrangera. Tiden brukar vara sista helgen i juli.

9. Nästa års nationella jakter

Tre nationella jakter ska arrangeras och fungera som uttagningstävlingar till VM. Som
arrangörer utsågs de tre klubbar som inte arrangerar SM: SRJ för tävling i april, VRK för
tävling i maj och Grisen eller BRJ (den klubb som inte arrangerar SM) för tävling i juni.
Datum för tävlingarna bör spikas redan i oktober i år. Juni-arrangören anmodas att inte
välja datum som kolliderar med tävlingen i Morokulien.

10. Nästa års Skåpjakt

Det föreslogs att Skåpjakten arrangeras i samband med någon av de nationella
tävlingarna eller SRJ Open. Ett annat förslag var att blanda 80m och 2m. För att
möjliggöra deltagande av fler lag föreslogs att tillåta kombinationslag alternativt att lotta
lagen. Inget beslut i frågan.

11. Övrigt

Magnus H föreslog en förändringar av lagtävlingen på SM. Varje lag ska bestå av tre på
förhand namngivna deltagare. De två bästa resultaten från nattävlingen och de två bästa
resultaten från dagtävlingen ska räknas samman inom resp. lag. Lag med bara två
deltagare kan också anmälas, samt kombinationslag med deltagare från olika klubbar.
Mötet beslutade enligt förslaget. De nya reglerna gäller from 2002 års SM.

SVM/Hans föreslog att SM-reglerna anpassas till internationella EM/VM-regler så att
åldersindelningen i klasser blir densamma. Mötet beslutade enligt förslaget. [ska vi skriva
ut exakt vilken förändringen är!? (jag vet inte riktigt); gällde dessa nya regler redan i år?].

VMU/Bengt föreslog att medalj till bästa senior slopas på SM och NM, med motivering
att om den bästa senioren inte vinner själva mästerskapet (en klass oavsett ålder) så har
han/hon inte förtjänat en medalj. Mötet beslutade att ändra SM-reglerna enligt förslaget
samt att föreslå samma förändring till beslutande organ för NM-reglerna.

Bosse S föreslog att nybörjarklassen på SM ska avgöras på 2-3 förutbestämda rävar. Inget
bifall.

BGU/PA väckte frågan om FUG/Jan som ansvarig för internationella frågor inom
SSA/RPO också bör vara Region1-representant. Mötet kom fram till att det vore
praktiskt. FUG/Jan tar därmed över även denna syssla efter BGU/PA.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades för dagen. Söndagens prisutdelning blir den egentliga avslutningen.

13. Prisutdelning för SM-tävlingen

Resultat från tävlingen återfinns som bilaga 1 [Hans, fixar du bilagan?].



Stockholm, 2001-10-xx

____________________________
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justeringsman justeringsman


