REFERAT FRA MØDE 03-15 I SCHWEISSUDVALGET

Tid: Mandag den 14. september 2015 kl. 13.00 – 17.00
Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Deltagere:

Claus Lind Christensen

Danmarks Jægerforbund (formand)

Jim Schou Larsen

Koordinatorrepræsentant-suppl. (næstformand)

Stig Jensen

Hundeførerrepræsentant

Rune Rübner- Petersen

Dansk Schweisshundeforening

Ulrik Lorenzen

Naturstyrelsen (sekretariat)

Mads Flinterup

Sekretariatet

Referent:

Jytte Harder

Sekretariatet

Afbud:

Lars Jensen

Danmarks Jægerforbund
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01-03-15 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsfremstilling:

Dagsorden er udsendt pr. mail den 8. september d.å. til Schweissudvalget.

Indstilling:

Dagsordenen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Dagsorden godkendt.

02-03-15 GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE 02-15

Sagsfremstilling:

Sidste møde i Udvalget blev afholdt den 7. april 2015. Referatet har været
rundsendt til Udvalget pr. mail den 10. april. Der er ikke modtaget
bemærkninger, og referatet er offentliggjort på hjemmesiden den 17. februar
2015.

Bilag:

Referat fra Schweissudvalgsmøde den 7. april 2015.

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt.

03-03-15 ORIENTERING FRA FORMAND

Sagsfremstilling:

Formanden giver på mødet en orientering om aktuelle sager.


Øget oplysningskampagne over for jægerne

Bilag:

Artikel JÆGER – oktober 2015

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning:

Claus Lind Christensen oplyste, at den vedlagte artikel er den første af i alt tre,
der i den kommende tid vil blive bragt i Jægerforbundets medlemsblad, bl.a. for
at honorere det frembragte ønske på Stormødet, hvor problematikken omkring
jægernes manglende rekvirering af schweisshundeførere – specielt i visse
områder - var blevet bragt op. For at skabe øget fokus på schweissarbejdet
opfordrer Udvalget endvidere schweisshundeførerne til at tage kontakt til
Jægerforbundets lokalredaktioner for at formidle budskabet.
Endelig oplyste Claus Lind, at Jægerforbundet p.t. arbejder på en helt ny
hjemmeside, som forventes klar i løbet af efteråret.

04-03-15 ORIENTERING FRA SEKRETARIAT

Sagsfremstilling:

Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager.




Personale sag (lukket)
Klagesag
Status for dialog med Dansk Jagtforsikring omkring nuværende
kulanceordning/forslag til langsigtet løsning i henhold til referat fra sidste
møde.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering:

Sekretariatsaftale:
Ulrik Lorenzen indledte orienteringspunktet med at oplyse, at den fremtidige
placering af Schweiss-sekretariatet nu er afgjort, og at Naturstyrelsen har valgt at
hjemtage driften af Sekretariatet. Årsagen er et ønske fra Styrelsen om en
entydig og tydelig varetagelse af myndighedsrollen på området. Der er planlagt
et møde i den nærmeste fremtid mellem Naturstyrelsen og Danmarks
Jægerforbund omkring etablering af en partnerskabsaftale omkring visse
opgaver. Claus Lind udtrykte forundring over, men dog accept af Naturstyrelsens
beslutning, og ønskede at rekvirenter og hundeførere i overdragelsesfasen ville
blive mindst mulig berørt. Beslutningen om Schweiss-sekretariatets fremtid vil
efter dette møde blive offentliggjort.
Jim Schou Larsen udtrykte bekymring for den schweissfaglige indsigt i det nye
set-up, hvilket Ulrik Lorenzen er fuldt opmærksom på, og tilføjede, at denne
problematik ønsker Naturstyrelsen at imødegå ved en løbende og tættere
involvering af Registrets hundeførere i sekretariatsarbejdet.
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Der var i udvalget enighed om vigtigheden af, at Naturstyrelsen og
Jægerforbundet i partnerskabsdrøftelsen var meget stringent i
kommunikationen, og at hundeførerne får mulighed for at komme med
synspunkter undervejs.
Ulrik Lorenzen oplyste endvidere, at budgetrammen for schweiss-sekretariatet
ikke reduceres.

Personalesager:
På baggrund af et langvarigt problematisk samarbejde blandt nogle hundeførere
i det nordjyske har 9 hundeførere været indkaldt til samtale med Sekretariat og
koordinator med henblik på en afklaring af problemerne. Sekretariatet har som
opfølgning på samtalerne udsendt individuelle breve til de indkaldte hundeførere
med forventning om, at problemerne nu forventes afsluttet. Der vil ske
opfølgning i sagen om et halvt år.
Klagesag:
Sekretariatet har behandlet en klagesag omkring en hundeførers brug af ikkeregistreret hund/brug af bevæbnet hjælper. Efter partshøring har hundeføreren
været indkaldt til møde med Sekretariat og koordinator, og sagen forventes
afsluttet snarest.
Status for dialog med Dansk Jagtforsikring
Med henblik omkring drøftelse af den nuværende kulanceordning/forslag til
langsigtet løsning for schweisshundeførernes forsikringsforhold oplyste Ulrik
Lorenzen, at der nu er aftalt et møde med Dansk Jagtforsikring ultimo
september. Jim Schou Larsen og Stig Jensen hilste dette meget velkommen, da
der ude blandt hundeførere hersker stor bekymring for den fremtidige
forsikringsdækning af hundene.
Udvalget besluttede, at ”Forsikring” sættes på dagordenen som et fast punkt på
de kommende Udvalgsmøder samt på Stormødet i februar ’16.
Udvalget tog ovennævnte orientering til efterretning.
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05-03-15 OPTAGELSE AF NYE HUNDEFØRERE 2015

Sagsfremstilling:

I alt 44 hundeførere har søgt om optagelse i Schweissregistret i 2015. I
samråd med koordinatorerne og Schweissudvalget er 20 ansøgere (bilag)
indkaldt til kvalifikationstest, der er afholdt i perioden 26. august – 8.
september. Bedømmelser fra disse kvalifikationstests fremgår af bilag.

Bilag:

Liste over ansøgere til kvalifikationstest 2015.
Bedømmelser fra kvalifikationstest 2015.

Indstilling:

Til drøftelse og indstilling. Schweissudvalget bedes indstille til Naturstyrelsen,
hvilke af de 20 hundeførere, der er indkaldt til kvalifikationstest, der bør
tilbydes optagelse på det toårige uddannelsesforløb.

Beslutning:

Mads Flinterup redegjorde kort for dette års optagelsesprocedure, hvor det
nye koncept for optagelse af nye hundeførere for første gang var benyttet,
herunder anvendelse af et bedømmelsesskema med skalaen 1-9. Skemaet
rummer et godt potentiale, men der bør arbejdes videre på systemet, hvilket
vil blive drøftet med bedømmerne.
Af de 20 hundeførere, der var indkaldt til kvalifikationstesten, ønskede
Udvalget på baggrund af testresultaterne at indstille 10 hundeførere til
uddannelse. Naturstyrelsen har efterfølgende tilbudt disse optagelse på det
obligatoriske kursus for nye hundeførere. Sekretariatet sørger for indkaldelse
af disse samt udsendelse af afslag på optagelse til de øvrige 10 ansøgere.

06-03-15 HUNDEFØRERE, DER HAR FÅET FORLÆNGET DERES UDDANNELSE

Sagsfremstilling:

To hundeførere, optaget i 2012 samt en hundefører optaget i 2013 har af
forskellige årsager fået deres uddannelse forlænget. Koordinatorerne har på
møde den 22. august fremkommet med bemærkninger hertil.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Til drøftelse og evt. indstilling til Naturstyrelsen.

Beslutning:

Udvalget kunne, på baggrund af bl.a. koordinatorernes positive
tilkendegivelser omkring de to hundeførere, optaget i 2012, indstille til
Naturstyrelsen, at disses uddannelse hermed afsluttes.
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Med hensyn til den hundefører, optaget i 2013, der har fået sin uddannelse
forlænget med et år, noterede sekretariatet sig udvalgets bemærkninger. De
øvrige 6 hundeførere fra 2013 indstilles til afslutning af uddannelsen.
Sekretariatet foretager sig herefter det viderefornødne i forhold til
ovenstående.

07-03-15 FREMTIDIG PROCEDURE FOR UDVÆLGELSE AF EKVIPAGER TIL
KVALIFIKATIONSTEST

Sagsfremstilling:

Den nuværende model, hvor alle koordinatorerne drøfter ansøgerfeltet i
plenum, vurderes ikke at være optimal, da den ikke giver mulighed for en
mere uddybende dialog med den enkelte koordinator.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Der ønskes en drøftelse af, hvorledes denne procedure kan ændres, således at
ansøgerfeltet kan behandles på en mere optimal måde.

Beslutning:

Ulrik Lorenzen begrundede sin baggrund for forslaget og efterlyste udvalgets
tilkendegivelse omkring et evt. behov for ændring af den nuværende
procedure.
Generelt var der tilfredshed med den nuværende procedure. Dog fremkom
der forslag om mindre justeringer, bl.a. et ønske om fremrykkelse af
ansøgningstidspunktet, således at koordinatorerne får mere tid til at
fremskaffe oplysninger om de enkelte ansøgeres potentiale. Der var
endvidere ønske om, at den enkelte koordinator deltager, når udvalgets
medlemmer indstiller til Naturstyrelsen, hvilke ansøger der indstilles i
vedkommendes område. Endelig var der opfordring til, at koordinatorerne
samarbejder omkring vurdering af ansøgere, der ligger i grænseområder.
Der var enighed om, at sætte punktet til drøftelse på førstkommende
koordinatormøde.
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08-03-14 KOMMENDE MØDER:

Sagsfremstilling:

Der skal fastsættes endelige tid og sted for Udvalgets møder i 2016.

Mødetid

Mødested

Schweisskoordinatormøde 01-16

Fredag den 12. februar kl.

Ej fastlagt

Schweissudvalgsmøde 01-16

Tirsdag den 2. februar 2016

Vejle

Stormøde 2016

Søndag den 28. februar 2016

Fjelsted Skovkro, Fyn

Schweisskoordinatormøde 02-16

Fredag den 26. august 2016

Ej fastsat

Schweissudvalgsmøde 02-16

Onsdag den 14. september 2016

Kalø

Beslutning:

De fastsatte datoer for de kommende udvalgsmøder er indsat i ovennævnte
skema.

09-03-15 EVENTUELT

Sagsfremstilling:

Ingen havde bemærkninger til dette punkt.
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