SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 2/2016
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

fredag den 22 april 2016
Karlstad

Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Jan-Anders Thorud
Bo Eriksson
Jörgen Myrén
Mona Sundqvist
Joel Olenäs
Britt-Marie Nordqvist
Anders Holmqvist
Anmält förhinder
Nils-Erik Pettersson.
Adjungerad
Lena Elvén
Valberedningen
Karl Erik Hellsen och Hans Broström

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen hälsar alla närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att flytta valberednings information till första punkt
- Godkänna förslag till dagordning.
§ 3 VALBEREDNINGEN I SÄK
Karl Erik och Hans redogör för sitt arbete under året och för en allmän diskussion med styrelsen om hur de ser på
läget i SÄK i dag.
- Styrelsen tackar för informationen. Styrelsen vill fortsättningsvis att valberedningen har en kontakt med
oss under året för att höra vilka resurser som krävs för att förstärka styrelsen. Valberedningen lämnar
därefter styrelserummet.
§ 4 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 1/2016.
I rubriken för §7 ändras att det är budget för 2016-2017.
Under §15/d förtydligas att den webbaserade utbildningen finns hos SKK.
Styrelsen beslutar
- Efter ovanstående ändringar godkänna styrelseprotokoll 1/2016.
§ 5 FÖREDRAGANDE AV MOTIONER VID ÅRSSTÄMMAN
Samtliga motioner gicks igenom och vilka som skulle föredra de på årsstämman.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna den samma.
§ 6 FÖREDRAGANDE VID ORDFÖRANDEKONFERENSEN
Anmälda ärenden gicks igenom och vem som ska föredrar dessa.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna den samma.
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§ 7 ÖVRIGA ÄRENDEN
Fråga som inkommit om man kan döma prov i annan specialklubb under tiden man är under utredning i
disciplinärende på SKK
Styrelsen beslutar att:
- om medlem har domarlegitimation utfärdad av annan specialklubb, så kan vi inte hindra den från att döma
i deras regi, men man är förhindrad att döma med SÄK’s legitimation under utredning.

§ 8 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Blir konstituerande efter årsstämman
§ 9 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Magnus förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare
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