SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 2/2012
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

fredag den 20 april2012

Plats:

Scandic Syd Östersund

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Arne Carlsson
Stig Alsbäck
Conny Jakobsson
Claes Johansson
Ove Henriksson
Jan-Anders Thorud
Joel Olenäs

Hans Lantz

Adjungerande
Lena Elvén
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 1/2012
Jan-Anders Thorud fick tidigare uppdraget att ta fram en ny arbetsordning för
Rasklubbsmästerskap, vilket presenterades.
Styrelsen beslutar att:
- Efter en del justeringar, godkänna förslaget.
-

Godkänna och lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

§ 4 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
Från Hälleforshundklubben har det kommit en ansökan om nyregistrering av 2st
Hälleforshundar: Castro och Tello.
RAS Gråhund ED: Åsa M-J har varit i kontakt med SKK ang. motionsförslaget 2011 att ta bort
ED ur RAS för Gråhund. SKK tycker att vi ska avvakta till fler hundar är röntgade och ta
ställning till detta senare. Det är för tidigt att göra ändringar bara efter ett år i RAS.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna ansökningarna för registrering hos SKK.
- Godkänna rapporten.
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§ 5 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
I förslaget till Nordiska Jaktprovsregler, hade det insmugit sig ett fel, som några i klubbarna
hade uppmärksammat. Det ska vara fem (5) timmar och 300 min.
Styrelsen beslutar att
- Ändra på texten under 13 Provtid och meddela detta på ordförandekonferensen.
§ 6 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ove Henriksson kommer att arbeta tillsammans med Utställningskommittén för att ta fram
kompletta Raskompendier under maj månad 2012.
Specialklubben för skällande fågelhundar (SSF) vill vara medarrangör vid nästa
Exteriördomarkonferens.
Styrelsen beslutar att
SÄK ansöker om bidrag för Exteriördomarkonferens 2015 tillsammans med Specialklubben
för skällande fågelhundar. Ny budget skickas till SKK.
§ 7 RAPPORT FRÅN ARNE ANG ROVDJURSFRÅGOR
Arne har fått många mail och samtal om att SÄK inte syns i rovdjursdebatten. Arne frågar sig
och styrelsen – Hur ska vi synas bättre utåt? Vår kanal som specialklubb mot SKK är
framförd.
Styrelsen beslutar att
- Ta upp detta på ordförandekonferensen.
§ 8 REDAKTIONSKOMMITTÉN
SKK har lagt ut på deras hemsida nya typstadgar för rasklubbar, att gälla fr.o.m. 2012-01-01.
SKK vill att det så småningom ska vara likvärdiga stadgar hos alla Rasklubbar. Joel föreslår
att redaktionskommittén ser över Rasklubbarnas typstadgar.
Nya hemsidan är nu klar och används. Några justeringar och tillägg kommer efter hand.
Saknas något så hör av er till kansliet.
Styrelsen beslutar att
- Lena kontaktar Inge för ev. hjälp med rasstadgarna.
-

Godkänna rapporten.

§ 9 SKRIVELSER
Inbjudan Älghunds-SM - fredagen den 5 oktober 2012. Norrbotten arrangerar i Gällivare.
Styrelsen har
 Tagit del av inbjudan.
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§ 10 ÖVRIGA ÄRENDEN
SÄK’s förtjänsttecken
Anslutning Svenska Gråhundklubben. Samtliga handlingar från SV Gråhundsklubben är
redovisade och godkända.
Styrelsen beslutar att:
Kjell Hagström BÄK och Bengt Svensson VSÄK, ska tilldelas SÄK’s förtjänsttecken för lång
och trogen tjänst inom både lokalklubb och SÄK.
Tillstyrka ansökan från SV Gråhundklubben och överlämna till beslut på SÄK’s årsstämma
med följande:
 Styrelsen föreslår att SÄK’s årsstämma bifaller ansökan från Svenska
Gråhundklubben om anslutning som medlemsorganisation i SÄK från och
med 2013-01-01.
 Årsstämman villkorar bifallet under förutsättning att Svenska
Gråhundklubben före
2013-01-01 slutgiltigt har godkänt stadgeförslaget 2012-04-21.
Funktionärer i SV Gråhundklubben får givetvis köpa Jyckedata programmet för samma
kostnad som andra rasklubbar.

§ 11 NÄSTA STYRELSEMÖTE
- kalla till konstituerande styrelsemöte, direkt efter årsstämman.

§ 12 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING


Lennart förklarade styrelsemötet avslutat med att tacka Stig och Ove som vid
morgondagens stämma avböjt omval.

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Lennart Holmsten
Ordförande
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