SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 5/2015
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

lördag 25 juli 2015
Holiday Club, Åre

Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Britt-Marie Nordqvist
Nils-Erik Pettersson
Jörgen Myrén
Bo Eriksson
Jan-Anders Thorud
Mona Sundqvist
Anders Holmkvist
Joel Olenäs
Adjungerad
Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att efter komplettering
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 4/2015 . KONSTITUERANDE SAMT
ÅRSSTÄMMOPROTOKOLLET.
I det konstituerande protokollet, fanns Britt Marie Nordqvist med i avelskommittén, vilket var felaktigt.
Jaktprovskommittén kompletteras med ledamöter från NÄK och SSÄK. Utökad arbetsgrupp för
jaktprovskommittén inför kommande regelrevidering 2017.
Tillstyrkta motioner från Årsstämman 1,2 och 3. Är under behandling.
Styrelsen beslutar
- Godkänna konstituerande protokollet efter ovanstående tillägg.
- Godkänna styrelseprotokoll 4/2015 samt årsstämmoprotokollet.
§ 4 KOMMITTÉER OCH FUNKTIONÄRER
Utökande av personer i respektive kommitté.
Rasklubbarnas årsmöten skall följa stadgarna. Inga dispenser utom i synnerliga skäl. Funktionärslista skall
sändas till SÄK efter årsmötena.
Styrelsen beslutar att
- Ordföranden i respektive kommitté frågar om den tilltänkta personen vill vara med.
§ 5 AVELSKOMMITTÉN
Arbetsordning för i SÄK ingående Ras- och Lokalklubbar ska läggas ut på hemsidan när den är uppdaterad.
Till avelskonferensen i Rättvik är drygt 65 anmälda.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Nils-Erik rapporterade från NÄU-mötet 2015-06-12,13. Kommittén kommer att ta fram ett regelförslag utifrån
mötet som var med NÄU och sammanställningen som är gjord efter av remissvaren.
Inbjudan till Norge och Finland till ordförandekonferens i samband med SM 2015-09-25.

PROTOKOLL NR 5 2015

Sid 1 (3)

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Styrelsens förslag.
Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter
1.a
.b
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.a
.b

Tempo
Sök
Förmåga att finna älg
Förmåga att ställa älg i upptaget
Ståndskallsarbetets kvalité
Vilja att förfölja
Ställande av flyende älg
Skalltid
Skallets hörbarhet
Skallets täthet och täckning
Samarbete
Lydnad

(0-10) x 0,0
(0-10) x 1,5
(0-10) x 1,0
(0-10) x 1,5
(0-10) x 1,5
(0-10) x 1,0
(0-10) x 1,0
(0-10) x 0,5
(0-10) x 0,5
(0-10) x 0,5
(0-10) x 0,5
(0-10) x 0,5

Övriga provformer som skall revideras till 2017
 Älgspårprov. 5 klubbar har svarat på remissen
 Ledhundsprov. Förslag om förtydligande har inkommit.
 Vildsvinsprov. En konferens har nyligen hållits och ny version är på gång.
Championatsregler som också har samma revideringsperiod
 Löshundsprov. Inga ändringar har inkommit. SJCH för Laika ändras för älgspårprovet till samma text
som övriga älghundsraser.
 Ledhundschampion ändras med kravet om älgspårprov tas bort. Motion 3 ”eller under 24 månader”.
Regelförslaget redovisas vid ordförandekonferensen den 25 september i samband SM hur NÄU och klubbarna
ställer sig till förslaget.
Domarutbildning för ledhundsprov. Jörgen tar fram ett förslag.
AO 16 Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av
Jaktprovsdomare revideras till provdata hantering.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
§ 7 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Raskompendierna framställs digitalt. Offert från BS Information på 25 000 kr.
Till exteriördomarkonferensen 2016 skall två domare från respektive land (Norge, Finland) inbjudas.
Ansökan om utökande av raser för
Christina Bjerstedt- Ohlsson, Önnestader. Åke Cronander, Tystberga samt Eva Jönsson, Västerås.
Examinator Mats Jonsson samt Kerstin Henriksson.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna offerten. Antal tryck av dito är ännu inte beställt.
- Kansliet sänder inbjudan till Norge och Finland
- Godkänna ovan nämnda personer för utökande av raser samt examinatorer.
§ 8 DATAKOMMITTÉN
Önskelista/förslag till utveckling av HittaÄlghund ska skickas till SÄK som gör en prioriteringsordning.
Loggfil skapas för vad som ska göras, när och pris.
Ny funktion i HittaÄlghund för hundutställningar har hög prioritet.
Målsättningen måste vara är att lokalklubbarna har kollegie en gång i månaden för att hålla HittaÄlghund
uppdaterad.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
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§ 9 REDAKTIONSKOMMITTÉN
Offert Älghunden 2016-2017
Manusstopptider
Annonspriser
Styrelsen beslutar att
- Lena gör en offertförfrågan för Älghunden
- Lena kommer att informera lokal/rasklubbar om manusstopptiden, som ändras fr.o.m. 2016.
- Behålla de annonspriser vi har i dag.
§ 10 EKONOMI
Lena redovisar att ekonomin är god. Medlemsantalet ökar.
Vid halvårsskiftet har Sydsvenska Älghundklubben gått om Jämtland/Härjedalen med flest medlemmar (+4).
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN
SM regler revideras i Arbetsordningen Nr 25 Uttagning: För deltagande erfordras minst ”very good” upp till 15
månader eller ”good” från 15 månader eller äldre på utställning.
SKK remiss ”Policy vid hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt”.
Diskuterades antal medverkande från Ras/Lokalklubbar vid konferenser som ordf, avel och jaktprovsmöten.
Målsättning inför pågående regelrevidering är enligt tågordning intill SM.
Information ang SKK’s Kennelfullmäktige.
Kanslistens lön.
Styrelsen beslutar att
Ändra i texten som ovan för uttagningsregler till SM
Remissvar på Policy är skickat till SKK’s Jakthundkommitté.
2 representanter från Lokalklubbarna och 1 från Rasklubbarna närvarar vid ordförandekonferenser,
avel- och jaktprovsmöten m.m.
Magnus redovisade löneförhandlingen med Lena om en höjning med 2,5 %, samma som SKK’s
personal.
Godkänna rapporten.
§ 12 NÄSTA STYRELSEMÖTE
8/11-11/11 Björken, Hassela.
§ 13 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Magnus förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Ordförande
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