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   2019-05-21 rev 2019-06-28  
   Projektorganisation revidering 
   jakprovsregler  
 
 
 
Önskemål om projektorganisation – förtydligande och bemanning 
 
Av fastlagd projektplan framgår principerna för projektorganisationen 
- Ledningsgrupp; SÄKs styrelse 
- Styrgrupp; ett begränsat antal ledamöter från jaktprov resp. avelskommittén. 
- Projektgrupp; Varje lokal- resp. rasklubb och rasavelsgrupp deltar med en/två 

ledamöter vardera 
- Projektledare; utses av SÄK. 
- Löpande rapportering/förankring i ordförandekonferens. 
- Principiella beslut tas av årsstämman 
- SKK har insyn i arbetet under hela tiden 

 
Ledningsgruppen fattar de övergripande besluten dvs principiella inriktnings- 
respektive policyfrågor i projektet. Det är ledningsgruppen som ansvarar för det 
resultat som redovisas till ordförandegrupp respektive ras-/lokalklubbar och SÄKs 
årsstämma. 
 
Styrgruppen arbetar närmast projektledaren och förväntas också bidra med 
konkret arbete under projektets gång (utöver styrgrupp också arbetsgrupp 
revidering jaktprovsregler tillsammans med projektledaren). 
Styrgruppen är projektledarens ”bollplank” och tar fram sammanställning av 
svaren från lokalklubbarna, gör analyser utifrån inkomna synpunkter samt 
”problematiserar” ställningstaganden som sedan utgör underlag för diskussion/ 
förankring i projektgrupp.  
Styrgruppen fattar beslut om hur den löpande dialogen med projektgruppen ska 
genomföras dvs detaljplanering av projektarbetets genomförande. 
Styrgruppen tar också fram underlag för de principiella beslut som lednings-
gruppen ska fatta beslut om. 
 
Projektgruppen ansvarar för dialogen/löpande förankring med lokal/rasklubbar. 
Mycket av arbetet förutsätts ske hemmavid i form av att förankra frågor i den 
egna lokalstyrelsen/styrelsen.  
Projektgruppens ledamöter kommer att få sammanställningar/underlag för att 
redovisa tillbaka skriftliga svar på hur respektive klubb ser på översända frågor. 
Inför fysiska möten i projektgruppen ska gruppen ha underlag/principiella 
frågeställningar i god tid före träffar så att ledamöterna har haft tid för att 
förankra dialog/mandat inom sin klubb. 
Projektgruppens medlemmar har också ett ansvar för att ta hem och informera 
om resultaten från projektgruppens formella möten. 
 
Projektledaren har ansvar för att driva projektet enligt tidplan inkl detaljplanering 
av projektets arbetsprocess.  
Projektledaren tar ett särskilt ansvar för jaktprovsregler löshund inkl. jämförelse 
nordiska regler. Sammanställning/distribution av inkomna svar. Övergripande 
analys/problematisering. 
Framtagande jämförelse och förberedande material NÄU-träffar. 
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Bemanning styrgrupp 
 
Av ovanstående framgår att styrgruppen även bör fungera som arbetsgrupp. 
Gruppen bör inte bli för stor. Det är fyra regelsystem som ska revideras och 
styrgruppens representanter bör därför ha tillräcklig kompentens inom samtliga 
fyra regelsystem. 
 
Jan-Anders Thorud särskilt ansvar ledhundsprov samt avelsvärdering 
Jörgen Myrén särskilt ansvar jaktprov löshund och älgspårprov 
  (tillsammans med projektledare) 
Mats Hannevad särskilt ansvar vildsvinsprov förankring vildsvinsgrupp 
Mikael Wallén särskilt ansvar utbildning, behjälplig i kvalitetssäkring av 
  sammanställning av inkomna svar/dialog klubbar 
  (lämpligt då relativt nära avstånd till projektledaren vilket 
  möjliggör fysiska arbetsträffar). 
Hans Lantz särskilt ansvar avelsvärdering inkl dialog rasavelsgrupp  
 
Adjungerade vid behov 
Mona Sundqvist Ansvarig info om projektet på hemsida och FB. 
Matts-Olof Mattsson Beställare utveckling/anpassning Hitta älghund resp 
  Provdata. Ordförande i arbetsgrupp dataanpassning. 
  Adjungering till styrgrupp för att få information om 
  önskade regelförändringar och därmed info för att 
  effektivt kunna driva projektet utveckling datasystem. 
Per Svensk Framtagande underlag analys avelsvärdering inkl analys 
  omfattning av utvecklingsbehov m a a utveckling 
  regelsystem. 
Christian Nordin Utveckling/anpassning Provdata. 
 
 
Västjämtland enligt ovan 
Bert Olof Åkerström  
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Projektplan för regelrevidering jaktprovsregler SÄK   2019-05-01 

Övergripande projektplan 

Steg  Tid Aktivitet Lokaklubb/ 
rasklubb 

Projekt-
grupp 

SÄK 

1 Maj –aug 
2019 

Medlemsdialog om förändringsbehov 
Värdering/prioritering av förslag 

X   

  Dialog NÄU inkl kontaktpersoner   X 

2 Sept 2019 Sammanställning svar från klubbar 
Redovisning i ordförandekonferens 

  X 

3 Okt – dec 
2019 

Värdering/prioritering av inkomna 
förslag inkl avstämning nordiska regler. 
Hur få bra underlag för avelsvärdering 

  
X 
 

 
X 

4 Jan – febr 
2020 

Information till medlemmar om förslag 
till prioriterad förändringslista 

X   

5 Jan – mars 
2020 

Dialog NÄU om skillnader i regelsystem 
inkl dialog möjligheter likvärdiga regler 

   
X 

6 April 2020 Beslut om prioriteringslista förändringar 
”Sverigebas inkl jämf skillnader Norge 

  ordfkonf 
X 

7 Maj-aug 
2020 

Fördjupad dialog NÄU om förändrings-
önskemål inom resp land. Analys om 
möjligheter till enhetliga regler. 
Ställningstagande till anpassning 

 X X 
ordfkonf 

8 Sept – dec 
2020 

Förslag nya jaktprovsregler inkl 
jämförelse/anpassning mht utveckling 
Finland/Norge 
Slutlig anals avelsperspektiv dvs regler 
ska gå databearbeta för avelsvärdering 
Övergripande analys förändringsbehov 
Provdata/Hitta Älghund 

 X X 

9 Jan – febr 
2021 

Lokal förankring förslag nya 
jaktprovsregler 

X   

10 Jan –febr 
2021 

Framtagande av mer komplett regelbok  X X 

11 Jan – mars 
2021 

Dialog inom NÄU om läget 
gemensamma provregler 

  X 

12 April 2021 Beslut nya jakprovsregler ordfk./årsst.   X 

13 Maj – juni 
2021 

Slutlig sammanställning jaktprovsregler 
för överlämning till SKK 

  X 

14 Juli – dec 
2021 

Beslut om nya regler inom SKK   SKK 

15 Juli –dec 
2021 

Framtagande av utbildningsmaterial och 
anpassning Provdata/Hitta Älghund 

  X 

16 Jan – april 
2022 

Tryckning av regelbok 
Slutlig utformning utbildningsmaterial 

  X 

17 April 2022 Distribution av regelbok och 
utbildningsmaterial 

  X 
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Mer utförlig projektplan 

Steg 1 Maj – 2019, Inventering augusti av synpunkter, förslag på förändringar 

 Respektive klubb inventerar medlemmarnas förslag till förändringar 

 behov av förtydliganden i befintliga provregler.  

 Klubbens styrelse sammanställer och värderar inkomna förslag till en 

 prioriteringslista som överlämnas till SÄK senast 2019-08-30. 

 Klubben prioriterar enligt gruppering; 1. mycket angeläget, 2. angeläget, 

 3. önskvärt men inte viktigt. 

 Under denna tidsperiod ger SÄK information till NÄU om det arbete 

 som pågår inom Sverige. Former för samverkan utvecklas och 

 kontaktpersoner utses.  

Steg 2 September 2019, Sammanställning av inkomna förslag 

 SÄK sammanställer de förslag/önskemål som kommit från samtliga 

 klubbar.  

 Redovisning av inkomna förslag sker vid ordförandekonferens i 

 september. 

Steg 3  Oktober – december 2019, Värdering/prioritering av inkomna förslag 

 Projektledning gör inledningsvis övergripande analys resp tar fram 

 principiella frågeställningar som behandlas i projektgruppen.  

 Projektgruppen träffas för dialog och inriktning till prioritering av 

 inkomna förslag. Resultatatet blir en lista som visar förslag till 

 revideringar som ska genomföras respektive revideringar som inte ska 

 genomföras.   

 Förslagen värderas utifrån bedömt värde ur perspektivet avelsvärdering 

 respektive önskvärd jaktstandard. 

 I detta skede görs även en övergripande jämförelse med gällande 

 regelsystem i Finland/Norge inklusive den information som 

 finns om kommande förändringar i de båda länderna.  

Steg 4 Januari – februari 2020, Lokal information om förslag till 

 värdering/prioritering 

 Lokalklubbarna informerar sina medlemmar om projektgruppens 

 förslag till prioriterad förändringslista regelsystem.  

 Informationen lämnas gärna via lokala möten i förväg och knyts 

 samman vid respektive klubbs årsmöte.  

Steg 5 Januari – mars 2020, Dialog inom NÄU om skillnader mellan ländernas 

 regelsystem och möjligheter till likvärdiga regler. Förhoppningsvis info 

 från Finland/Norge om deras tankar om revidering i resp lands 

 regelsystem. 
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Steg 6 April 2020, Beslut prioriteringslista förändringar 

 Ordförandekonferens och årsmöte fattar beslut om prioriteringslista 

 ”Sverigebas”. 

Steg 7 Maj – augusti 2020, Fördjupad dialog inom NÄU om förändrings-

 önskemål inom resp. land och jämförelse mellan länderna. 

 Arbetet i detta skede fokuserar på analys av möjligheten till enhetliga 

 regler, dvs om förändringsbehov i Sverige stämmer med utveckling 

 inom NÄU. 

  I detta skede sker analys/avstämning i projektgruppen respektive 

 ordförandegrupp. Frågan gäller då om det finns starka skäl för att 

 anpassa ”Sverigebasen” med hänsyn till nordiska regler. 

Steg 8 September – december 2020, Förslag nya jaktprovsregler inkl 

 jämförelse nordiska regler 

 I detta skede konkretiseras ett utkast till reviderade jaktprovsregler.

 Redovisning sker av de svenska reglerna jämfört med utveckling 

 Finland/Norge. 

 I arbetet sker slutlig analys av utvärdering i ett avelsperspektiv 

 inkl. övergripande analys förändringsbehov Provdata/Hitta Älghund.  

 Analyserna får utvisa hur nära vi kan komma till enhetliga nordiska 

 jaktprovsregler. 

 Lägesrapport till ordförandekonferens och sedan arbete i projektgrupp 

 för att utarbeta slutligt förslag. 

 Redovisning sker av slutligt förslag till förändringar inklusive förslag till 

 justering av ”sverigebasen” där en sådan utveckling bedöms ge ett 

 bättre underlag för avelsvärdering. I detta läge redovisas inte en 

 fullständig regelbok men tillräckligt detaljerat för att kunna vara 

 underlag för slutligt ställningstagande. 

Steg 9 Januari – februari 2021, Lokal förankring förslag nya jaktprovsregler 

 Lokalklubbarna redovisar förslag till nya jaktprovsregler till sina 

 medlemmar vid respektive årsmöte (kan även vara informationsmöten 

 i förväg där styrelsen redovisar genomfört arbete och analyser) 

Steg 10 Januari – februari 2021, Framtagande av mer komplett regelbok. 

 SÄKs projektorganisation tar fram regelbok som förberedelse under 

 tiden information lämnas i klubbarna.  

Steg 11 Januari – mars 2021, Dialog inom NÄU om läget gemensamma regler

 Avstämning inom NÄU om läget i respektive land. 
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Steg 12  April 2021, Beslut om nya jaktprovsregler 

 Ordförandekonferens och Årsstämma fattar beslut om nya 

 jaktprovsregler. 

Steg 13 Maj – juni 2021, Slutlig sammanställning förslaget till nya 

 jaktprovsregler. 

 SÄKs projektorganisation sammanställer slutligt förslag inkl 

 korrekturläsning av regelbok att överlämnas till SKK. 

 Steg 14 Juli – dec 2021, Beslut om nya regler SKK 

 SKK slutbehandlar förslag till reviderade jaktprovsregler. 

Steg 15 Juli – dec 2021, Framtagande av utbildningsmaterial och anpassning av 

 Hitta Älghund/Provdata 

 Redovisning av utkast utbildningsmaterial resp läge förändring Hitta 

 Älghund/Provdata sker vid ordförandekonferens 

Steg 16 Januari – april 2022, Tryckning av regelbok 

 Slutlig kolläsning, kontroll layout och tryckning av regelbok. 

 Slutlig utveckling av utbildningsmaterial. 

Steg 17  april 2022, Distribution av regelbok och utbildningsmaterial 

 Utskick av regelhäften och tillgängliggörande av utbildningsmaterial. 

 
 
 
   


