SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 5/2013
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

Måndag den 4 november 2013

Plats:

Bispgården

Närvarande styrelseledamöter
Björn Andrén
Arne Carlsson
Jörgen Myrén
Nils-Erik Pettersson
Jan-Anders Thorud
Jens Johansson
Hans Lantz
Joel Olenäs
Frånvarande
Magnus Jensen
Adjungerande
Lena Elvén
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Björn Andrén förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL
- Godkändes och lades protokollet till handlingarna.

§ 4 FASTÄLLA BESLUT TAGNA UNDERHAND
 Jaktprovskommittén handlägger frågan om SM regler. Förslag om regler senast den 15
januari till styrelsen.
 Domarutbildning för Nordiska. Bordlägges tillsvidare.
 Dubbelbedömningar. Genomförs som planerat. Mail till klubbarna ang. vikten av
dubbelbedömningar, så vi har något att komma med inför mötet med Nordiska
Älghundsunionen 2014. De dubbelbedömningar som gjorts i höst, skall




Jaktprovskommittén samla in för analys och dokumentation.
Inrätta Vildsvinskommitté med ledamöterna Lennart Edman (ordf), Magnus Jensen,
Jan Gustafsson, Anders Henriksson, Torkel Norling och Conny Jakobsson.
AU-protokoll-beslut: Arild Berget utses som examinator för alla älghundsraser.
AU-protokoll - beslut: köp av dator och skrivare till Vildsvinskommitténs Jan
Gustafsson.
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§ 5 BJÖRNPROVSKOMMITTÉN
Bordlägges då förslag från Magnus och Jan-Anders saknades. Förslag på namn till AU senare.
§ 6 SKK´s BESLUT ANG. JAKTPROVSREGLERNA
Björn och Hans redogjorde för mötet i Stockholm.
SKK vill ha en löpande information om hur det går med Nordiska reglerna.
SÄK måste förbättra information och förankring av de Nordiska reglerna.
Björn får i uppdrag att träffa SKK:s VD, Ulf Uddman, och bl.a. ta reda på vilka mandat SÄK
har i arbetet med jaktprovsregler.
Styrelsen delade ordförandens tolkning av hur SKK:s beslut och skrivningar måste tolkas.
Björn stämmer av det med Ulf Uddman.
Björn presenterade ett förslag till ”Färdplan” för Nordiska jaktprovsregler 2017. Färdplanen
kommer att läggas ut på hemsidan när den slutligt är fastställd av styrelsen.
Björn och Nils-Erik utses att representera SÄK i Nordisk Älghundunionen.
§7 ”DOKUMENTET” FÖR NORDISKA REGELVERKET
Björn kommer att skriva om det utifrån nya förutsättningar eftersom beslutet om att införa
Nordiska jaktprovsregler hösten 2014 undanröjts av SKK.
§8 RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉER
Jaktprovskommittén:
- Bilfrågan under jaktprov har diskuterats livligt i mailkonversation av en representant i
avelskommittén i Jämthundklubben. Svar från juridisk person i Jägarförbundet: 31 §
jaktlagen förbjuder endast användning av motordrivna fortskaffningsmedel i samband med
jakt enligt vår uppfattning. Så länge det endast är hunden man söker är det heller inte fel
enligt 5 § jaktlagen som förbjuder ofredande och förföljande av vilt annat än vid jakt.
Styrelsen konstaterade att frågan om laglighet blivit rejält genomarbetad genom den långa
mailkonversationen och att Jägarförbundets jurist rimligtvis har den högsta kompetensen inom
området.

-

Tittar över kraven för utbildning av domare.
Vem bestämmer när pejl skall användas under jaktprov, domaren eller hundägaren?
Går det att ändra kraven i nuvarande regelverk? Kommittén tar reda på det.
Avelskommittén:
- Det behövs en grupp för kvalitétsäkra databasen i Jyckedata. Christian Nordin och Per

-

-

Svensk arbetar vidare med att rensa bort dubbelregistreringar bl.a. sökningarna
stämmer inte – fattas stamtavlor. Jyckedata online ej klart än.
Hans har varit i Norge och informerats/diskuterat ID projektet. 2 pilotprojekt är på
gång med: släktskaps kontroll, hur man hämtar data samt kommunikation. Sofia Malm
från SKK var också med samt representanter från Norska Kennelklubben och Finska
Kennelklubben.
I Norrbotten saknas det avelsrådgivare för gråhund. Björn får uppdraget att kontakta
klubben ang. hur frågan skall lösas.
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Utställningskommittén.
-

-

Kommittén föreslår utbildning till exteriördomare på våra raser, för Carl-Magnus
Olofsson, Margareta Carlsson och Petra Högberg.
Styrelsen beslutar enligt förslaget med omedelbar justering.
Kommittén ska avsluta arbetet med att komplettera Raskompendierna inför nästa
Exteriördomarkonferens som är ansökt till 2016.

§9 ÖVRIGT
- Utställningskritiken i Älghunden nr 4/2013 kommer inte att publiceras. Styrelsens
förslag var tidigare att publicera delar av resultatet, men eftersom programmet i
Jyckedata inte går att ändra, utan programmerarens hjälp, så beslutar nuvarande styrelse
-

-

-

att vi tar bort det helt vilket är i enlighet med årsstämmobeslut 2012.
Offerter på tryckning av Älghunden för 2014/2015 har ej kommit in än.
Nya typstadgar från SKK. Förfrågan från föreningskommittén i SKK om de nya
typstadgarna har antagits ute i klubbarna. Förslagen finns färdiga och Lena skickar ut
till klubbarna inför deras årsmöten 2014.
Diskuterades om att skriva ner en alkoholpolicy då det inkommit klagomål på att
funktionärer varit påverkade vid fullgörande av uppdrag. Björn fick i uppdrag att
utforma ett förslag till ev policy.
Styrelsen informerades om Björns löneförhandling med kanslisten Lena, vilken
godkändes.

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Björn Andrén
Ordförande
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