SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 1/2013
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

Lördag den 16 och Söndag den 17 mars 2013

Plats:

Scandic City Östersund

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Jörgen Myrén
Hans Lantz

Nils-Erik Pettersson

Jan-Anders Thorud

Joel Olenäs

Conny Jakobsson

Arne Carlsson

Claes Johansson
Adjungerande
Lena Elvén
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTKOLL 4/2012
Styrelsen beslutar att:
- Under § 6 inbjudan till diskussion om björnprov på frilevande björn, utgår då motion i
ämnet är inlämnad till årsstämman 2013.
- Under § 11 annonstorg tas frågan upp på ordförandekonferensen i samband med
-

årsstämman 2013.
Godkänna och lägga protokollet till handlingarna

§ 4 FÖREGÅENDE AU PROTOKOLL 2012-12-10, 2012-12-11, 2013-11-14
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna och lägga AU -protokollen till handlingarna.

§ 5 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2013
I stadgeenlig tid har 20 motioner inkommit till SÄK’s kansli. Styrelsen behandlar motionerna.
Styrelsen beslutar att
- Motionerna och styrelsens yttrande över motionerna samt styrelsens förslag till beslut
skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater
att föreläggas för årsstämman. Även på SÄK’s hemsida samt som bilaga till detta
protokoll.
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§ 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2012
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2012 att föreläggas på SÄK’s årsstämma.
- Verksamhetsberättelsen skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda
delegater.
- Verksamhetsberättelsen skall efter årsstämman redovisas i Älghunden nr 3 och på
SÄK´s hemsida.
§ 7 BOKSLUT 2012
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna årsbokslut för 2012 att föreläggas för årsstämman.
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt
anmälda delegater.
- Lennart föredrar resultat- och balansräkningen för årsstämman.
§ 8 BUDGET 2013 OCH 2014
Styrelsen beslutar att:
- Efter några justeringar godkänna budgetförslag för 2013 och 2014 att föreläggas för
årsstämman.
- Lennart föredrar budgetförslagen på årsstämman.
§ 9 VERKSAMHETSPLAN 2013
Styrelsen beslutar att
- Efter komplettering godkänna verksamhetsplan för 2013.
§ 10 ÅRSMÖTESPROGRAM
Styrelsen beslutar att:
- Tilldela Lennart Holmsten och Conny Jakobsson SÄK’s förtjänsttecken samt att föreslå
årsstämman att utnämna Lennart Holmsten till hedersledamot i SÄK. I beslutet deltog
inte Lennart och Conny.
- Inbjuda till ordförandekonferens fredag den 19 april kl. 13.00
- Uppdrogs till Arne att tillfråga Jukka Immonen och Jukka Lidholm som
föredragshållare under stämman i Luleå.
- Fastställa redovisat program.
§ 11 OMEDELBAR JUSTERING
Styrelsen beslutar om:
Omedelbar justering av § 3 – 10.
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§ 12 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
Åsa är anmäld till SLU kurs ang. ”Immunmedierade sjukdomar”
RAS Jämthund
RAS Svensk Vit Älghund
Rasstandard Laikor
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna Åsas medverkan på SLU kursen.
- RAS Jämthund. Godkänna efter redaktionella ändringar.
- RAS Svensk Vit Älghund. Godkänna och skicka till SKK.
- Lena tar bort Rasstandard ang. laikorna från SÄK’s hemsida och länkar i stället
till SKK’s hemsida, där den senaste översatta versionen finns.

§ 13 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN
Rapportering ang. jaktprov från lokalklubbarna till SÄK/SKK
Provdata JHÄK. Hans och Joel ska träffa programmeraren för Provdata och Claes
testar exportfunktionen och datakommittén kör några testprov.
Databasen i funktionärs-Jyckedata. Claes har gjort en länk på hemsidan, som det går att ladda
ner databasen i Jyckedata från.
Styrelsen beslutar att
- Ta upp frågan på Ordförandekonferensen ang. fler kollegium och testa i höst om att
rapportera in jaktprov efter varje kollegium.
- Lena uppdaterar Databaslänken ca 1 gång i veckan.
- Godkänna rapporten.

§ 14 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
Tryckning jaktprovsregler som gäller fr.o.m 2013-07-01
Utbildningsmaterial enl ovan.
Ny provledare Vildsvin- Lennart Edman, Borlänge
Ny Arbetsgrupp för utarbetande av arbetsmanual för jaktprovshantering enl. motion till SÄK
2011.
Skrivelse till ÖSÄK ang prisprov på Karelsk Björnhund Rocky.
Styrelsen beslutar att
- Trycka 1000 ex av Jaktprovsregler som gäller fr.o.m. 2013-07-01.
- Skicka till klubbarna samt lägga ut utbildningsmaterialet på hemsidan.
- Godkänna Lennart Edman som ny provledare för Vildsvin. Adjungerad i gruppen
Conny Jakobsson.
- Godkänna nya arbetsgruppen för jaktprovshanteringen och att vi förväntar oss en
redovisning till ordförandekonferensen i Luleå.
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§ 15 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ansökan om Exteriörkonferens 2016
Data & och utställningsansvarig konferens 13 april 2013 i Upplands Väsby.
Rasstandard Laikor i Överkalix. 5 st blev diskvalificerade p.g.a. storlek
Raskompendier.
Styrelsen beslutar att
- Skicka ansökan till SKK om Exteriörkonferens 2016 tillsammans med SSF
- Claes och Joel medverkar från SÄK till konferensen den 13 april i Upplands Väsby.
- SÄK/NÄK ansöker om annullering av de fem laikorna som blev diskvalificerade vid
Överkalix utställningen. NÄK betalar tillbaka anmälningsavgiften, när hundägaren tar
kontakt med kassören i Norrbottens ÄK.
- Raskompendier bör vara klart till nästa styrelsemöte.
§ 16 RAPPORT FRÅN JÖRGEN ANG ROVDJURSFRÅGOR
Ändring i jaktförordningen. Ändringen innebär att en person som dödat ett rovdjur för att
freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till länsstyrelsen och inte till Polisen vilket man
tidigare gjort.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 17 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN
Lena har tagit fram offert från Gävle Offset på Eventflaggor med Svenska Älghundklubbens
logga.
Styrelsen beslutar att
- Beställa 2 stycken flaggor.
§ 18 SKRIVELSER
Remiss SKK’s grundregler
Bergslagens ÄK ang avauktorisation jaktprovsdomare.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna remissen med tillägget i 1:3 att handla och uppträda på sådant sätt att det
inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och att inte uttala
sig i tal och text nedsättande om enskild medlem.
- Godkänna avauktorisering av jaktprovsdomare enl BÄK’s skrivelse och redogörelse
och skicka till SKK.
§ 19 ÖVRIGA ÄRENDEN
Kennelfullmäktige 27-29 september, anmälan före 31 mars. Motioner till KF.
Rapport av Lennart från Specialkonferensen 26-27 januari.
Styrelsen beslutar att:
- Till Kennelfullmäktige anmäla Hans Lantz och Jörgen Myrén samt som suppleanter
Joel Olenäs och Claes Johansson. Inga motioner föreligger.
§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Styrelsen beslutar att
- kalla till ett styrelsemöte dagen före årsstämman i Luleå kl. 09.00 – 12.00.
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§ 21 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING


Lennart förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Lennart Holmsten
Ordförande
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Bilaga: Styrelsens utlåtande över motionerna 2012 och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 2012 och förslag till beslut
Motion nr.1
Från Bergslagens ÄK att SÄK får i uppdrag att ta fram ett system där jaktprovsblanketterna
och Jyckedata är kompatibla fullt ut. Eller finner ett annat system där olika blanketter är
överflödiga.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att tillstyrka motionen.
Motivering: Vi arbetar på lösningar i motionens anda.
Motion nr.2
Från Västernorrlands ÄK att jaktprovskommittén får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur
ett kollegium ska genomföras.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att tillstyrka motionen.
Motivering: Jaktprovskommittén får i uppdrag att utarbeta riktlinjer.
Motion nr.3
Från Östsvenska ÄK att SÄK’s jaktprovskommitté säkerställer att bedömningen av våra
jaktprovsregler görs lika över hela landet.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avslå motionen.
Motivering: Vi delar ambitionen om lika bedömning i landet men finner det ogörligt att
jaktprovskommittén skall utföra personliga besök för att ta reda på kompetens och
utbildningsbehov i lokalklubbarna.
Motion nr.4
Från Jämtland/Härjedalens ÄK att ta bort utställningskritiken i Älghunden nr 4.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att tillstyrka motionen.
Motivering: Kostnadsminskningen för medlemmarna enligt motionen är ca: 250 000 skr/år.
Utställningskritiken finns att hämta på annat sätt, t.ex. hemsidan eller från kansliet.
Motion nr.5
Från Jämtland/Härjedalens ÄK som föreslår ett tillägg vid regelrevideringen av löshundsprov
2012 att nytt prov inte skall tilldelas vid senare delen av provsäsongen.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avslå motionen.
Motivering: Jaktprovskommittén får i uppdrag vid regelrevideringen att arbeta i motionens
anda.
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Motion nr.6
Från Sydsvenska ÄK som föreslår att man kan genomföra spårprov i februari där man har
älgjakt t.o.m. februari.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att tillstyrka motionen.
Motivering: Så länge älgjakt är tillåten i respektive lokalklubb, kan även spårprov
genomföras.
Motion nr.7
Från Sydsvenska ÄK om tidigare utvärdering av täckhundar.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avslå motionen .
Motivering: Avelskommittén har tagit till sig motionens intentioner .
Motion nr.8
Från Svenska Laikaklubben att SÄK regelför så att samtliga utställningsdomare på av SÄK
arrangerad utställning är med och bedömer de hundar som tävlar om best in show.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avslå motionen .
Motivering: Utställningskommittén får i uppdrag att arbeta i motionens anda.
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