SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 5/2014
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

Måndagen den 10 november 2014

Plats:

Bispgården

Närvarande styrelseledamöter
Björn Andrén Nils-Erik Pettersson
Jörgen Myrén Magnus Jensen
Joel Olenäs
Jens Johansson
Britt-Marie Nordqvist

Anmält förhinder
Jan-Anders Thorud
Adjungerad
Lena Elvén
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Björn Andrén förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Efter några kompletteringar godkändes förslaget till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 4/2014
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna och lägga protokollet till handlingarna.
§ 4 EKONOMI
Styrelsen beslutar att:
- Efter genomgång av senaste ekonomirapporten godkänna den samma.
§5 UPPFÖLJNING AV SENASTE ORDFÖRANDEKONFERENSEN
 Önskemål om bättre kontakt mellan avelsråden i ras- och lokalklubbar och att avels- och
jaktprovskommittén har ett nära samarbete samt även om uppföljningsträff för avelsråd i slutet av
januari varje år
 Utbildning i Hitta Älghund för avelsråden
 Önskemål om jaktprov i februari
Styrelsen beslutar att:
- Avelskommittén tar till sig de frågor som rör dem i sitt fortsatta arbete.
- Inte tillåta jaktprov i februari. Även om det kan finnas skäl för att ha jaktprov i februari så finns starka
etiska skäl emot prov under vintern när älgarna är i sämre kondition och det kan vara besvärande snöföre.
§ 6 SÄK’S REGELVERK Rev. 2007-05-13
Styrelsen gick igenom förslaget och några meningar togs bort och någon lades till.
Styrelsen beslutar att:
- Se över regelverket mera och besluta vid nästa styrelsemöte.
§ 7 ARBETSFORMER; ANSVAR OCH ROLLER I STYRELSE OCH KOMMITTÉR
Någon mer punkt har tillkommit efter ordförandekonferensen.
Styrelsen beslutar att:
- Granska dokumentet mera innan den senaste versionen läggs ut på hemsidan.
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§ 8 AVELSKOMMITTÉN
Britt-Marie rapporterade från AK’s senaste möte. I sociala medier skrivs det om olika sjukdomar bland våra
hundraser, men få sjukdomsanmälningar kommer in till SÄK, vilket är viktigt för ev. uppföljningar.
I Hundsport Special fanns en artikel om Jaktlig Rasstandard på Jämthunden, som Jämthundklubben tagit fram.
SÄK som rasansvarig för Jämthund är inte tillfrågad och vi har ej för närvarande sett ett behov av att ha en
jaktlig rasstandard på våra raser.
Avelskonferens i Rättvik 2015. Föreläsare redan bokad.
Styrelsen beslutar att:
- Uppdra till Björn att tillskriva Hundsport Special med önskemålet att SÄK framgent ges möjligheten att
direkt kommentera artiklar som berör SÄK’s verksamhet.
- Ta upp frågan om att införa och sanktionera begreppet jaktlig rasstandard inom SÄK och att den i så
fall ska kunna finnas med i de befintliga rasstandarderna. Lyssna med de andra rasklubbarna om det
finns behov av en egen jaktlig rasstandard även för deras del.
§ 9 NORDISKA REGELVERKET
En uppdaterad version med alla inkomna förslag, skall sändas ut samt publiceras på hemsidan. Detta ska ses som
ett diskussionsunderlag till regelträffen i januari.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna förslaget.

§ 10 REGELKONFERENS I JANUARI 2015
Diskuterades upplägg för konferensen m.m.
Styrelsen beslutar att:
- Den 17-18 januari hålla en regelkonferens i Upplands Väsby
- Deltagare: 2 från varje lokalklubb. Ordförande, jaktprovsansvarig samt 1 från varje rasklubb.
§ 11 ÖVRIGT
Magnus tog upp Laikaklubbens begäran om revidering av rasdokument till SKK (Protokoll 2/2014 § 5) ang.
antal kullar. Skrivelsen från AK till SKK har inte kommit in. Konstateras, att där har det uppstått en miss.
Viktigt är att alla skrivelser går genom kansliet.
Magnus rapporterade att Björnprovskommittén ännu inte är mogna för att ta fram jaktprovsbestämmelser för
björnprov.
Magnus förslår även en annan utbildningsfas för vildsvinsdomare, med medgivande av elevtjänstgöring, vid t.ex.
det årliga vildsvinsmästerskapet, med domare som inte behöver vara utbildningsdomare, samt att gå två
elevtjänstgöringar med samma domare för att snabbare få fram domare på dessa prov.
Styrelsen beslutar att:
Tillstyrka Laikaklubbens begäran om domarutbildning för vildsvinsdomare.
.
§ 12 NÄSTA MÖTE
13-14 mars Upplands-Väsby
§ 13 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
 Björn förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Björn Andrén
Ordförande
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