SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 6/2015
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

Söndag 8 november 2015
Hassela

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 5/2015 .
Förtydliga representanter till konferenser/möten § 11 5/2015
Styrelsen beslutar
- Att göra följande ändring till protokollet. 2 representanter från Lokalklubbarna och 1 från Rasklubbarna
närvarar vid ordförande och regelkonferenser.
- Godkänna styrelseprotokoll 5/2015.
§ 4 AVELSKOMMITTÉN
Försäkrings- uppgradering av grundvärde för championattitlar från övriga länder
Styrelsen beslutar att
- Begära hos SKK om tillägg av grundvärdet för våra älghundsraser för utländska championatstitlar
§ 5 DATAKOMMITTÈN
Magnus fortsätter med utredning av ägarfrågan mellan SÄK och Provdata samt Hitta Älghund.
Utställningsdelen i Provdata måste förbättras och konstrueras så att vi kan lämna jyckedata.
Sökfunktionen i Provdata förbättras för de som administrerar proven.
Styrelsen beslutar att
- Mona sammanställer lista för bättre funktion i Provdata.
- Godkänna rapporten.
§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Vid auktorisation av domare för älgprov eller vildsvinsprov, så ska man kunna gå direkt till aspiranttjänstgöring för
att döma hundar på det andra viltslaget.
Kalla till en regelkonferens och NÄU- möte i STHLM den 22-24 januari 2016.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna tillägget för auktoriserade domare
- Godkänna rapporten.
§ 7 VILDSVINSKOMMITTÉN
Regelförslag har varit ute på remiss i lokal/rasklubbarna, inga förändringar har inkommit.
Utbildningsmaterial till nya reglerna blir efter att SKK godkänt regel förslaget.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
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§ 8 UTSTÄLLNINGKOMMITTÉN
Förfrågan om utökande av rasregister för Ann-Christin Johansson
Mona redogjorde för planerad exteriörsdomarträffen i Lycksele
Styrelsen beslutar att:
- Enl utställningens förslag tillstyrka Ann-Christin Johansson förfrågan.
- Godkänna rapporten
§ 9 BJÖRNPROV
Till dags dato har inget hänt ang björnproven. Torkel Norling är sammankallande i gruppen och ett möte planeras i
närtid.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten
§ 10 SKRIVELSER
Skrivelse har inkommit från Jonny Englund samt Peter Antonsson.
Remisser från SKK ang allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 2017-2021 samt remiss
Championatsregler och särbestämmelser under samma låsningsperiod. Några synpunkter har inkommit om
särskilda älgspårprovet för championatet på löshund. Övervägande för behållande, en är tveksam till kvalitén i
dagens särskilda älgspårprov.
Styrelsen beslutar att:
- Efter att ha tagit del av skrivelserna lägga desamma till handlingarna.
- Godkänna remissförslaget ang allmänna reglerna
- Föreslå tillägg på championats regler för laika raserna för SE J(lö)Ch så att texten blir lika för samtliga
älghundsraserna. Därutöver krävs: Godkänt särskilt älgspårprov eller 1:a pris öppenklass på viltspårsprov
i Sverige eller Norskt särskilt älgspårprov, erövrat efter 2006-09-01.
- Föreslå ändring på championats regler för SE J(le)Ch på samtliga älghundsraserna genom att ta bort kravet
om spårproven på championatsreglerna.
- Kansliet sänder protokollsutdrag till SKK på remisserna
- Godkänna rapporten.
§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN
Hundförsäkring. En sammanställning är gjord mellan försäkringsbolagen Gefvert, Agria och Folksam
Offert tryck tidningen Älghunden.
Styrelsen beslutar att
Efter att tagit del av sammanställningen och jämnfört de olika försäkringsbolagen, fortsätta samarbetet
med Gefvert på ytterligare 2 (två) år.
Anta offerten från Gävle Offset.
§ 12 NÄSTA STYRELSEMÖTE
19-20 mars 2016 Upplands Väsby.
§ 13 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Magnus förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare
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