SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 5/09
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

tisdag den 27 oktober
onsdag den 28 oktober
HussBorg, Ljungaverk

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Jan-Anders Thorud
Arne Carlsson
Conny Jakobsson
Håkan Forsman
Ove Henriksson
Joel Olenäs
Claes Johansson
Stig Alsbäck
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 4/2009
§7 utvärdering av exteriören: Där redovisar Lennart att det låter sig bäst göras genom utbyte,
erfarenheter och åsikter vid exteriördomarkonferensen.
§17 inköp dator och modem: Pga av flera orsaker så lades planen i malpåse.
Styrelsen beslutar att:
Efter dessa två redovisningar godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
§ 4 MINNESANTECKNINGAR FRÅN ORDFÖRANDEKONFERENSEN 2 OKT
Styrelsen beslutar att:
Godkänna minnesanteckningar, men vill att det i Arbets-Ordningen för SM skall poängteras
att all logi och samkväm skall ske på samma plats som de tävlande och domare.
§ 5 EKONOMIRAPPORT
Lena redovisar medlemsantal och kommande utgifter resten av året. Budgeten ser ut att hålla
kostnadsmässigt. SM logi onödigt dyrt, men vi fick rabatt för dem som bodde i stugorna.
Styrelsen beslutar att:
Godkänna rapporten.
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§ 6 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
Håkan presenterade avelskommitténs beslut om AD röntgen, vilket innebar att alla avelsdjur
skall vara röntgade med resultat (0) innan parning fr.o.m. 2010-01-01.
Styrelsen beslutar att:
Ställa sig bakom AK’s rekommendationer. Dock att AD-röntgen gäller från hundar födda
efter 2009-01-01.
Håkan och Jan-Anders reserverar sig mot beslutet.
§ 7 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN
Datakommittén har träff med Tornevall i Jönköping den 12-13 november. Där skall alla
ouppklarade fel i bl.a. Jyckedata rättas till.
Styrelsen beslutar att:
Godkänna rapporten och mötet med Tornevall.
§ 8 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
Nordisk Älghundunion har som mål att ta fram gemensamma testregler att provas vid NM
2010. NM tävlingen gäller givetvis med våra svenska regler.

Regelrevideringen skall revideras för vår del 2012
Ett prov som har gåtts i Norrbotten diskuterades. Svar har skickats från Norrbotten ÄK.
Förgranskning av prov till SM-kollegie.
Styrelsen beslutar att:
 Ställa sig bakom kommitténs förslag ang test vid NM 2010.
 Efter att ha tagit del av skrivelse och Norrbottens svar ang provet så har styrelsen
ingen annan uppfattning än vad som där framkommit.
 Jaktprovskommitténs ledamöter är närvarande vid provgranskningen före SMkollegiet.
 Godkänna rapporten.

§ 9 RAPPORT FRÅN VILDSVINSGRUPPEN
Conny informerade om aktuellt läge på inkomna anmälan till vildsvinsproven 2009-2010.
Styrelsen beslutar att:
Godkänna rapporten
§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Hund som har fått minst ett 3:dje pris på Vildsvinsprov, får starta i Jaktklass på utställning.
Detta är beslutat från SKK.

För hög mankhöjd på utställd Jämthund med tilldelad CK.
Styrelsen beslutar att:
Lennart tillskriver en utställningsdomare i Finland ang. mankhöjden på Jämthund.
§ 11 RAPPORT FRÅN ROVDJURSGRUPPEN
Arne rapporterade att licensjakt på varg kommer att godkännas fr.o.m. 2010-01-01. Mer finns
att läsa på Svenska Jägarförbundets sida.

Vi fick även ta del av rykande färsk information på webben från Karl-Evert Hellsén ang.
artikel i Svensk Jakt om Naturvårdsverkets tidplan för ny rovdjursförvaltning.
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Styrelsen beslutar att:
Godkänna rapporterna.
§ 12 REDAKTIONSKOMMITTÉN REDOVISAR
 Offerter från Gävle Offset på Älghunden nr 1–4/2010 och 2011, presenterades. ÄH 1
och 4 en prisökning med 1%. ÄH 2 en prisökning med 2%. ÄH 3 ingen ökning. SÄK
har haft samma pris de senaste 6 åren, men p.g.a. papperspriser och löneökningar
m.m. blir det prisökning på dessa offerter.
 En offert på tryck av Medlemskort/Postgiroblanketter för enskilt utskick (ej
tillsammans med Älghunden nr 4) på 0:84/st. Porto betalas av lokalklubbarna.
Styrelsen beslutar att:
Godkänna bägge offerterna från Gävle Offset.
§ 13 INKOMNA SKRIVELSER
 SKK ang. Svenska nationalraser DKs förslag. Svar senast 30 okt.
 SKK Remiss förslag ny anmälningsblankett för utställning och prov/tävling.
 SKK Specialklubbskonferens.
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen har inget att erinra mot SKK’s förslag ang domare på Svenska Nationalraser.
Godkänna remissförslaget på anmälningsblankett.
Lena anmäler Lennart Holmsten till Specialklubbskonferensen 30-31 januari 2010.
§ 14 KANSLISTENS LÖN
 Lenas lön fr.o.m. augusti 2009 – augusti 2010, ökades med 2,3%, enligt förhandling
mellan Lennart Holmsten och Lena Elvén.
Styrelsen beslutar att:
Godkänna löneökningen.
§ 15 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
 Lennart förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Sekr.

Lennart Holmsten
Ordf.
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