SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 1/2016
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

lördag den 19 mars 2016
Scandic Hotell, Upplands Väsby

Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Jan-Anders Thorud
Bo Eriksson
Jörgen Myrén
Mona Sundqvist
Joel Olenäs
Anmält förhinder
Britt-Marie Nordqvist, Anders Holmqvist och Nils-Erik Pettersson .
Adjungerad
Lena Elvén
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att efter komplettering
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 6/2015.
Styrelsen beslutar
- Godkänna styrelseprotokoll 6/2015.
§ 4 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2016
I stadgeenlig tid har 30 motioner inkommit till SÄK’s kansli. Styrelsen behandlar motionerna. Det har inkommit
ytterligare motioner, men för sent enl. stadgarna för behandling.
Styrelsen beslutar att
- Motionerna och styrelsens yttrande över motionerna samt styrelsens förslag till beslut skall skickas ut till
lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater
- Att föreläggas för årsstämman
- Att läggas ut på SÄK’s hemsida.
§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Styrelsen beslutar att
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 att föreläggas på SÄK’s årsstämma.
- Verksamhetsberättelsen skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater.
- Verksamhetsberättelsen skall efter årsstämman redovisas i Älghunden nr 3 och på SÄK´s hemsida.
§ 6 BOKSLUT 2015
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna årsbokslut för 2015 att föreläggas för årsstämman.
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater.
§ 7 BUDGET 2015 OCH 2016
Styrelsen beslutar att:
- Efter en del justeringar, godkänna budgetförslag för 2016 och 2017 att föreläggas för årsstämman.
§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2016
Styrelsen beslutar att
- Efter komplettering godkänna verksamhetsplan för 2016.
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§ 9 ÅRSMÖTESPROGRAM
Styrelsens övriga ärenden vid stämman.
o Nytt årsstämmobeslut om SM domare
o Tidskriften Älghunden ang jaktprovsberättelser.
o Provformer.
Styrelsen beslutar att:
- Fastställa redovisat program samt styrelsens övriga ärenden vid stämman.
§ 10 AVELSKOMMITTÈN
Översättning RAS Karelsk Björnhund
RAS Laikor
Styrelsen beslutar att
- Godkänna översättningen i RAS för Karelsk Björnhund
- Godkänna Ras för Laikor och skicka in till SKKs avelskommitté.
§ 11 DATAKOMMITTÈN
Det har inte kommit någon offert om vidareutveckling av Provdata än.
Stövarklubben har varit i kontakt med Per Svensk om skapande av hitta stövare. Förhandlingar skall inledas
snarast.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 12 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Protest från Sven-Gunnar Sivertsson JHÄK mot domslut ang. mom. 5 samt en protest mot styrelsebeslut har
inkommit från Henric Gillblad JHÄK.
Jaktprovskommittén har även informerats om kollegiebeslut i Gävleborgs ÄK på Rävelmyrans Jari SE26986/2014,
Provdatum 2016-01-25
Enligt Jaktprovsbestämmelserna sid 4. Frågan om ändring av domslut prövas
pkt. 3 efter beslut av SÄK/SKK att av anledning ta upp frågan om ändring av visst domslut.
Kommittén konstaterar att hunden fått felaktig poäng enl. provberättelsen i mom. 2,7 och 12.
Mom. 2. Hunden ska ha poäng för sökturerna innan andra upptaget. Hundar ska inte bestraffas
i mom. 2 med 1 poäng för att de arbetar med slag.
Ändras till 8 poäng
Mom. 7. Enl. provberättelsen 2,5 km bästa förföljande.

Ändras till 9 poäng

Mom. 12.13:35 har hunden en kontakt efter 90 minuter ståndarbete.

Ändras till 9 poäng.

Styrelsen beslutar att:
- Enligt jaktprovskommitténs förslag, avslå Sven Gunnar Sivertssons protest med motiveringen att
bedömningen i mom. 5 är enl. regelverket.
- Att Henrik Gillblad inte är behörig att överklaga, men att styrelsen även om han varit behörig i alla delar,
gör samma bedömning som styrelsen för JHÄK gjort i sitt beslut i ärendet.
- Ändra kollegiebeslut på Rävelmyrans Jari till ovanstående vilket medför en ändring av slutpoäng till 70 och
ett 1.a pris.
§ 13 UTSTÄLLNINGKOMMITTÉN
Förfrågan om utökande av rasregister för Bo Paulsson.
Mona redogjorde om den utvärdering som domarna gjorde efter Exteriördomarkonferensen i Lycksele.
Raskompendierna, under konferensen, var arbetskopior och ska färdigställas innan bidrag från SKK kan utbetalas.
Styrelsen beslutar att:
- Enl utställningskommitténs förslag tillstyrka Bo Paulssons förfrågan.
- Godkänna rapporten
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§ 14 VILDSVINSKOMMITTÉN
Nya regelförslaget är klart och kommer att redovisas/beslutas om på årsstämman.
Många vildsvinsprov är inte genomförda, behov av flera domare.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
§ 15 SKRIVELSER
a) Från Sydsvenska ÄK ang. championatsändring.
b) Regler för viltspårprov och utbildning av domare.
c) Vandringspriser.
d) Ang. utbildning av förtroendevalda.
e) Dalarnas ÄK ang förbättring av HittaÄlghund och Provdata.
f) SKK; Temadagar på Öster-Malma 8-9 april.
Styrelsen beslutar att:
a) Efter att ha tagit del av skrivelsen lägga densamma till handlingarna.
b) Godkänna de redaktionella ändringarna som SKK gjort.
c) Skrivelse om vandringspris är inte längre aktuell
d) Upplysa klubbarna om att det finns en webbaserad utbildning för alla förtroendevalda i styrelserna. Det
kan vara svårt att få till en samlad utbildning i samband med t.ex. årsstämman.
e) Arbete pågår både med HittaÄlghund och Provdata.
f) Magnus Jensen är anmäld och kommer att delta.
§ 16 ÖVRIGA ÄRENDEN
Begära från SKK en förklaring över beslut 2013 ang. jaktprovsreglerna.
Protokoll från Nordiska Älghundunionens möte.
Brev är sänt till disciplinnämnden i SKK ang. 3 st domare i Sydsvenska ÄK.
Remiss ang. regler för utställningar 2017-2021.
Styrelsen beslutar att
Magnus Jensen ber om en skriftlig förklaring till beslutet från SKK.
NM protokoll justerat och klart.
Invänta svar från disciplinnämnden och tillsvidare är domarna avstängda från provverksamheten.
Remissvar: SÄK stöder förslagen om ändringar i ”Klassindelning och bedömningsordning” men har där
en önskan om tillägg för HP under ”37. Veterankonkurrensklass (vetkk)”.
SÄK saknar möjligheten att kunna tilldela ett HP till en god veteran. Att veteraner sällan håller CKkvalitet är inte konstigt men en väl bibehållen äldre hund kan gott få ett HP. Steget från CK till ingenting
känns alltför stort

§ 17 NÄSTA STYRELSEMÖTE
22 april i Karlstad.
§ 18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare
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