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Ordförande Magnus Jensen hälsade alla välkomna.
Till protokollförare utsågs Hans Lantz.
Närvarolista enligt Bilaga 1.
Information Datasamarbetet.
Matts-Olof Mattsson redovisade aktuell status. Norge har levererat en grund med hunddata
som nu bearbetas av Per Svensk enligt överenskommelse vid möte i maj på Gardemoen.
Hundinformation/Data har ej levererats av Finland ännu. Senaste besked avseende Finland är
satt till 13/10.
Sverige och Norge har ambitionen att befästa samarbetet och utveckla datautbytet oavsett
om datainformationen erhålls från Finland eller ej.
 Regler gällande medlemskap och jaktprov.
Ett flertal förslag diskuterades. Mötet gav styrelsen i uppdrag att fastställa ny skrivning.
Huvudinriktningen är att medlemmen väljer vilken lokalklubb den vill tillhöra samt att
medlemmen enbart kan tillhöra en lokalklubb per år.( Bilaga 2).
 Framtidens Älghundklubb.
Öppen dialog kring framtidens Älghundklubb gav ett antal punkter för styrelsen att utveckla.
I.
Värdegrundsarbete
II.
”Bygga ihop SÄK”/ Rasavelsgruppen
III.
Teknikfrågeställningar och etik
IV.
Rekrytering av nya medlemmar/hundägare,
V.
Media/pressansvarig
 Tävlingar.
Ett antal klubbar framför synpunkter kring det alltmer arbetsdryga antalet tävlingar som
tynger domarinsatser samt organisationen i stort.
VBÄK redogjorde att årets SM tävling varit svårt att få sponsorer och kostnadstäckning.
VBÄK föreslog att en standard bör sättas tydligare.
Mötet uppdrog till styrelsen att sammanställa och ta fram ett förslag kring organisation och
finansiering av större tävlingar. Lokalklubbarna får i uppgift att skicka in synpunkter i frågan.
 Tolkning till nya jaktprovsregler.
Tolkningsfrågor redovisades. (Bilaga 3.)
 Nya Jaktprovsreglerna , älg och vildsvin, är nu godkända senaste veckan.
Framtagande av nytt utbildningsmaterial är påbörjat och planeras vara klart under första
kvartalet 2017. Ev samordnad genomgång/utbildning diskuterades och det uppdrogs till
Jaktprovskommittén att utvärdera om detta är nödvändigt.
 Enskilda ledamöters uppdrag vid SÄK:s årsstämma.
Magnus Jensen tydliggjorde det besked som SKK nu gett vilket klarlägger att utsänd delegat
har frihet att rösta som den finner lämpligast med det underlag som läggs fram till beslutet
skall tas.

 Ny hemsida
Ordförande informerade om den nya hemsidans utseende. Varje kommitté har ansvar för att
tillse att alla dokument är uppdaterade med färsk information.
 Uppdrag från Årsstämman.
Fortfarande ingen organisation/elev som tagit sig an uppdraget när det gäller
Avelsutvärderingen.
 Temperaturmätning i SÄK.
Från Lokal/Ras-representanter som närvarade vittnade alla om en bra stämning och aktiva
medlemmar som jobbar med olika frågor. Enigheten om att vi nu samverkar för framtidens
älghundklubb är stor.
Medlemsantalet ökar i SÄK.
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