SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 5/08
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

onsdag den 29 oktober

Plats:

Hussborg, Ljungaverk

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Jan-Anders Thorud
Arne Carlsson
Conny Jakobsson
Håkan Forsman
Ove Henriksson
Stig Alsbäck
Joel Olenäs
Adjungerande
Lena Elvén
Anmält förhinder
Claes Johansson
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
 Godkänna förelagt förslag till dagordning
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 4/08
Styrelsen beslutar att:
 Godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.
§ 4 AU-PROTOKOLL 2008-08-09
Styrelsen beslutar att:
 Lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 MINNESANTECKNINGAR ORDFÖRANDEKONFERENSEN 26 SEPT
 Prov med Internationell status skall vara SM-uttagning, klubbkamper och själva SM.
 Diskuterades turordning för olika rasmästerskap. En grupp med representanter för
lokal- och rasklubbarna, tar fram förslag.
Styrelsen beslutar att:
 Förtydliga att: klubbkamper som är öppna för alla älghundsraser.
 I gruppen för turordning rasmästerskap ingår även Sven-Gunnar Sivertsson.
 Godkänna anteckningarna.
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§ 6 EKONOMI
Lena föredrag ekonomiläget och konstaterade att vi kommer att ligga ungefär på budgeterad
nivå. Medlemsantalet är 8.800 (i oktober) medlemmar mot budgeterat 8.500.
Styrelsen beslutar att:
 Godkänna rapporten
§ 7 AVELSKOMMITTÉN REDOVISAR
Håkan föredrog AK’s senaste protokoll 2008 10 24.
Ansökan om registrering av Hälleforshund från Anders Book, Hammerdal, tillstyrkt av
Hälleforshundklubben, Hälleforshund: ILA (tik) född 2005-03-19. AK har inget att tillföra
och godkänner hunden.
AK vill försöka få till ett möte med SKK ang. HD resultat och avel.
Håkan föredrog AK’s 3 motioner till SKK’KF 2009 ang. HD-status på stamtavlan, Tandkort,
Obligatoriskt information på registreringsbeviset ang vikten av HD röntgen på
älghundsraserna för framtida avel.
AK vill beställa Rasdata till Sundgren för avelsanalys på Jämt och Gråhundar.
AK föreslår nya bestämmelser för ögonlysning.
Styrelsen beslutar att:
 Godkänna ansökan om registrering av Hälleforshunden och skicka detta samt
protokollsutdrag vidare till SKK.
 Lennart och Håkan undersöker passande datum för sammanträffande med SKK’s AK
och Ulf Uddman för att personligen belysa vissa specifika ärenden som SKK’AK
hanterat utan kontakt med SÄK’s AK. Rutinerna måste ses över och förbättras.
 Insända motionerna till KF 2009.
 Kansliet beställer Rasdata från SKK till Sundgren
 Nya bestämmelser för ögonlysning skall vara att; 200:--/hund, max 20
hundar/lokalklubb. Hundarna skall vara 4 år och äldre. Ersättning utgår till
lokalklubbarna endast en gång. Lokalklubbarna arrangerar detta själva som det passar,
före 2008-12-31, för att bidrag skall utgå. För senare arrangemang, under första
kvartalet 2009, kontakta AK. Rapportering skall ske till AK, vilka hundar som
ögonlysts.
§ 8 DATAKOMMITTÉN INFORMERAR
Jaktprovsblanketten för vildsvinsproven är klar och kan registreras i Jyckedata och redovisas
som andra prov till SKK.
Uppdatering från SKK 4 ggr per år. Klart med programmeraren.
Programmeraren godkänner och skickar in till kansliet källkoderna till Jyckedata för förvaring
i bankfack tillhörande SÄKs kansli.
Klart med programmeraren att han lägger till domaruppgift på utställningsresultat / Jyckedata
/ nätversionen.
Styrelsen beslutar att:
 Godkänna informationen och att kansliet beställer 4 st uppdateringar/år för
uppdatering av Jyckedata.

PROTOKOLL NR 5-20088

Sid 2 (4)

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
SKK vill ha in kompletterande yttrande från berörd domare ang. provet på Balto
Utbildning av ledhundsdomare.
Arne informerade om träff med JHÄK’s provledning i samband med klubbkamp i Åsarna.
Styrelsen beslutar att:
 Kansliet inhämtar och ombesörjer att komplettering av Baltos prov sändes in till SKK.
 Utbildningsvägen till ledhund/löshund samt älgspårdomare skall följa arbetsordningen
Nr 16 Grundläggande regler för utbildning, auktorisation osv.
§ 10 RAPPORT FRÅN VILDSVINSGRUPPEN
Domare klara för auktorisation.
Conny informerade också om kommande vildsvinsprov, organisation osv.
Tryck av bestämmelserna på gång. Annonssponsorer täcker det mesta av kostnaden. 1000 ex
kommer att beställas, så fort underlagen är klara.
Styrelsen beslutar att:
 godkänna rapporten.
§ 11 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Föreslår att Thomas Eriksson blir adjungerad i SÄKs utställningskommitté.
Föreslår att Thomas är konferensledare under exteriördomarkonferensen 13-14 mars 2009.
Godkänna exteriördomare Lena Stålhandske för vidareutbildning på våra älghundraser.
Styrelsen beslutar att:
 godkänna och tillstyrka utställningskommitténs förslag.
§ 12 UNGDOMS- OCH UTVECKLINGSKOMMITTÉN REDOVISAR
Styrelsen konstaterar att:
 det inte har kommit in till SÄK’s kansli något förslag från ungdomarna i lokal- &
rasklubbarna.
§ 13 RAPPORT FRÅN ROVDJURSKOMMITTÉN
Arne redovisade kommitténs brevväxling ang vargfrågan med ersättningsfrågor och
bevakning på framtida jakt bla.
Den 11 december kommer Ordf. Lennart Holmsten att närvara vid en träff med
Jordbruksverket och jordbruksministern på Öster-Malma ang. varg och vildsvin.
Styrelsen beslutar att:
 godkänna rapporten.
§ 14 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN
Älghunden nr 4/2008 är klar för tryckning. Annonsintäkterna blir klart över budget för 2008.
Älghunden nr 4 är på 476 sidor och trycks i 8.500 ex.
Styrelsen beslutar att:
 godkänna rapporten.
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§ 15 INKOMNA SKRIVELSER
SKKs valberedning.
Inbjudan SKKs avelskonferens 28/2-1/3 2009.
Inbjudan SKK Specialklubbskonferens 31/1-1/2 2009.
Förändringar i SKKs grundregler.
Styrelsen beslutar att:
 Skicka in ett förslag på kandidat till valberedningen före 10 november.
 Ingen anmäls detta år till avelskonferensen.
 Kansliet anmäler Lennart Holmsten till Specialklubbskonferensen.
 Grundreglerna redan utlagda på Hemsidan under AO.
§ 16 ÖVRIGA ÄRENDEN
Styrelsen beslutar att:
Bidra med 10.000:-- under 2009 till Orsa Grönklitt, enl AU’s förslag. Under förutsättning att
projektet blir av, gällande nybyggnad av nytt björnhägn för eftersöksprov på björn.
§ 17 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Timrå den 13 mars 2009.
§ 18 MÖTE AVSLUTAS
Lennart förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Adj. sekr.

Lennart Holmsten
Ordf.
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