SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 2/09
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

fredag den 24 april 2009

Plats:

Hotell Långbers, Tällberg

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Jan-Anders Thorud
Stig Alsbäck
Håkan Forsman
Claes Johansson
Arne Carlsson
Ove Henriksson
Conny Jakobsson
Joel Olenäs
Adjungerande
Lena Elvén
Bengt Svensson, Valberedningen
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 1/2009
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna och lägga protokollet till handlingarna.
§ 4 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
2 möten har kommittén haft sedan sista styrelsemötet. Ett i Mora och ett per telefon. Inget
protokoll skrivet ännu, p.g.a. tidsbrist.
För att kunna ha Skype-möten med kommittén så krävs ett bredband på minst 2Mbit/s vilket
kostar ca 800 kr i kvartalet för de som medverkar.
Revidering av RAS på gråhund skall göras 2010. Norrmännen har fått ta del av SÄKs förslag,
men inga svar har kommit in än.
Styrelsen beslutar att:
- Avelskommitténs ledamöter (förutom ordföranden), skall få en extra ersättning per år på
1000 kr/person. Sammanlagt 3000 kr per år. Betalas ut i samband med
styrelseersättningarna. Detta gäller även datakommitténs ordförande.
- En presentation av förslaget på ändringar i RAS för Gråhund skall göras under årsmötet.
§ 5 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN
En utskrift i Excel-format av jaktprovsresultaten, är beställd av programmeraren, för att
enklare sortera. Detta är i dagsläget ännu ej klart.
Datakommitténs ledamöter vill ha ett möte tillsammans med Programmeraren.
Styrelsen beslutar att
- Ordföranden i datakommittén får i uppdrag att samordna ett möte med ledamöterna.
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§ 6 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
2010 års revidering av de norska reglerna är framskjutna.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 7 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ove rapporterade att enligt SKKs regler får alla som är meriterade i jaktprov t.ex.
vildsvinsprov f.o.m 2008 får starta i Jaktklass på utställning.
Ove informerade om att hundar startat i jaktklass på SKK utställningar utan jaktprovsmerit.
Ove presenterade ett Remissvar från Utställningskommittén till SKK ang. Harmonisering av
Nordiska utställningsbestämmelser.
Brist på exteriöra utbildningsdomare på våra raser.
Styrelsen beslutar att
- Ove skriver till SKK att deras rutiner vid SKK-utställningar och start i jaktklass
förbättras för våra raser så att reglementet följs.
- Godkänna remissvaret till harmonisering av nordiska utställningsbestämmelser.
- Föreslå SKK, Tomas Eriksson, Anna Fors Ward samt Bo Wallin som
utbildningsdomare.
§ 8 RAPPORT FRÅN ARNE ANG ROVDJURSFRÅGOR
Arne föreslog att K-E Hellsén skulle visa ett bildspel ang. jaktens värde i förlust pga
rovdjuren på årsstämman eller ordförandekonferensen.
Konstaterades att §28 nu är permanentat och att alla i ett jaktlag får försvara hunden vid ett
hotfullt läge vid jakt.
Lennart föredrog även hur vi går i takt med jägarorganisationerna.
Styrelsen beslutar att
- Vid lämpligt ställe under årsstämman lägga in bildspelet Jaktens Värde med
föredragande Karl-Erik Hellsén.
- Godkänna rapporten.
§ 9 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN
SÄK har offert för tidningen Älghunden 2009 hos Gävle Offset, till samma pris som för 2008.
Älghunden nr 2/2009 häftas och ÄH 3/2009 limbinds. Skickas inplastade.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 10 SKRIVELSER
SKK ang. avelsansvar för Plotthund
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna svaret som skickats till SKK: att SÄK är negativ till att ta avelsansvar för
Plotthund, som är en drivande hund och bör tillhöra någon av de hundklubbar som har
sådana hundar.
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§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN
Upplägg ordförandekonferensen
Ev. förberedelser inför årsstämman. Rev stadgar.
Jaktprov Västerbotten
Styrelsen beslutar att:
- Vid ordförandekonferensen efterhöra om turordningen för rasmästerskap och
arbetsordningen behöver skickas ut på remiss och i så fall begära in svar före oktober.
- Efter den redaktionella ändringen godkänna förslaget på revidering av stadgar.
- Skicka en skrivelse till SKK ang. några jaktprov dömda i Västerbotten 2008 för snar
handläggning.
§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR
SKK har höjt anmälningsavgifter till nationella utställningar till ca 270-280 kr
Den 10 mars 1911 anordnade den nybildade spetshundssektionen en premieringsdag. Det var
första gången en utställning innehöll klassen gråhund/jämthund. Således hålls den första
älghundutställningen i Sverige i Lycksele.
Styrelsen beslutar att:
- höja anmälningsavgifterna till utställning även på lokalklubbarnas utställningar till
270 kr för 2010. Detta p.g.a. att vi enligt tidigare beslut skall följa SKK’s priser vad
gäller nationella utställningarna.
- Västerbottens ÄK på Lycksele utställningen 2011 uppmärksammar jubiléet.
§ 13 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Styrelsen beslutar att
- kalla till ett styrelsemöte på Öster-Malma 27-28 juni.
§ 14 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
 Lennart förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Lennart Holmsten
Ordförande
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