SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till svenska Kennelklubben
Svenska Älghundklubbens årsstämma den 28 april 2018 på Björkhaga i Mullsjö.
Protokoll för SRK:s ordinarie årsstämma 2018
Närvarande: Lokal klubbarnas och rasklubbarnas valda ombud, ledamöter för SÄKs styrelse,
medlemmar och övriga inbjudna.
Stämman öppnas av ordf. Magnus Jensen kl 13:00 med att hälsa samtliga välkomna.

1. Justering av röstlängd
En upprättad närvaro förteckning/röstlängden överlämnades och fastställdes.

2. Val av ordförande för årsstämman
Till ordförande för stämman valdes Karl-Åke Lagerkvist.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid stämman
Styrelsen anmälde Mattias Larsson, Habo som protokollförare till stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med stämmoordförande ska
justera protokollet.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Osborn Stockelberg och Sebastian Tång.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt §7 mom 6.
Inga tillägg utöver det som stipuleras i stadgarna §7 mom 6 ang. närvarande och yttranderätt.

6. Fråga om årsstämmodelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Kallelse har skett via annons i Älghunden och brev till ombud. Stämman godkänner kallelsen.

7. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes med godkännande av stämman.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse,
Magnus Jensen redovisar verksamhetsberättelsen, resultat- och balansrapport för årsbokslutet
presenterades och det redogjordes för revisorernas berättelse, som stämman beslutar att godkänna och
läggas till handlingarna. Magnus passade också på att tacka för sin tid som ordförande.

9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.
Stämman beslutar att fastställa årsbokslut och att uppkommen vinst går till ny räkenskap.

10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsstämma givit till styrelsen.

Magnus Jensen redovisar motions hanteringen. Stämman beslutar att godkänna detta.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12. Beslut
a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Stämman beslutar att godkänna verksamhetsplanen.
b Beslut om styrelsen förslag till rambudget
Stämman beslutar att godkänna rambudgeten.

c Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår
Enighet i styrelsen om att höja avgiften i samband med utställningar med 40 kr, förutom för
valpklass. Alla klubbar ska hålla samma avgifter.
Stämman beslutar om höjninge med utställningsavgiften med 40 kr för alla klasser förutom
valpklass för kommande år.
Samtliga ovan nämnda förslag redovisas i stämmohandlingarna.

13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
Magnus Jensen poängterade att ett av namnen föreslagna av valberedningen kommit in försent enligt
stadgarna, men att man beslutat att namnet ska få finnas kvar i valberedningens förslag.
Enligt valberedningens förslag så beslutar stämman att välja Karl-Johan Bergmark, Umeå som ordf.
för l år. (nyval).
Enligt valberedningens förslag så beslutar stämman omval på Matts-Olof Mattsson, Jörgen Myrén
samtliga på 2 år.
Valberedningens förslag till ledamöter: Mats Hannevad och Magnus Röjlind.
Förslag uppkomna under stämman: Omval av Jan-Anders Thorud.
Sluten omröstning begärd. Då det är 3 personer föreslagna för 2 platser så beslutades att alla
röstberättigade anger 2 personer var i den slutna omröstningen. Totalt möjliga röster 114 enl röstlängd
(57).
Resultat av den slutna omröstningen: Mats Hannevad: 56 st Magnus Röjlind: 23 Jan-Anders Thorud:
35. Bägge valda på 2 år.
Enligt resultat från sluten omröstning så beslutar stämman om nyval på Mats Hannevad och
omval av Jan-Anders Thorud.

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Enligt valberedningens förslag så beslutar stämman omval på Jan-Erik Wickenberg, Frösön och
Daniel Sundkvist, Ås för l år som revisorer.
Enligt valberedningens förslag så beslutar stämman nyval på Björn Berglund, Ljusdal och Karl-Erik
Envall, Tallåsen på l år som revisorssuppleanter.

15. Val av valberedning
Stämman beslutar omval på Karl-Evert Hellsén (sammankallande) 1 år, nyval på Magnus Jensen 2 år.
a Förslag om kostnads ersättningar: Förslag från valberedningen.
Förslag till kostnads ersättning. Revisorerna föreslås en höjning till 1500 kr/person, från
tidigare 1000 kr/person i övrigt oförändrat. Ordförande (8000 kr) åtta tusen kronor,
sekreterare (6000 kr) sex tusen kronor samt övriga styrelseledamöter (4000 kr) fyra tusen
kronor. Dessutom tillkommer en tilläggsersättning på 500 kr för varje sammanträdes dag till
samtliga i styrelsen. Ordförande i kommittéer som inte ingår i styrelsen samt adjungerade ska
ha en ersättning på (3000 kr) tre tusen kronor.

Stämman beslutar att tillstyrka förslaget.

16. Beslut om omedelbar justering av punkter 13-15.
Punkterna 13-15 beslutades om omedelbar justering.

17. Styrelsens övriga ärenden:
Provverksamheten gällande Kombi- /vildsvinsprov skall hanteras i lokalklubbarnas regi.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att tillstyrka ärendet.
Motivering: Styrelsen har kommit fram till att det är dags att kombi- och vildsvinsproven hanteras av
lokalklubbarna. Detta på grund av att verksamheten i många klubbar växt så mycket att det är
olämplig att hantera det på nuvarande sätt. Vi föreslår att de ”stora” klubbarna inom vildsvinsproven
bygger upp en liknande organisation som för älgproven. När ett kombiprov har genomförts så är
tanken att det automatiskt ska sorteras i Provdata till älgkollegium alternativt vildsvinskollegium. I de
klubbar som ännu inte har så omfattande verksamhet föreslår vi att man träffar ett avtal med närmaste
”stora” klubb för hjälp med kollegier för vildsvinsproven, om man inte anser att man klarar det själva.
Stämman beslutar att tillstyrka förslaget

18. Motioner
Motion nr. 1
Från Jämtland/Härjedalens ÄK om kartläggning och analys av halsproblem.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att tillstyrka motionen.
Motivering: Styrelsen delar motionärens intentioner och problemen med våra hundars halsar är något
som behöver klarläggas ytterligare. Vår ambition är att genom avelskommittén påbörja en studie över
hur förhållandet ser ut idag. Och med denna undersökning som grund kommer vi att arbeta för att ett
forskningsprojekt i ämnet initieras.
Stämman beslutar att tillstyrka motionen.
Motion nr. 2
Från Dalarnas ÄK gällande värdering av älghundar.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen.
Motivering: Styrelsen anser motionen vara i god anda men kan inte antas.
Däremot är styrelsen villig att diskutera frågan med andra jakthundklubbar för att få en samsyn inför
framtiden. Flera försäkringsbolag har ”fri” värdering av sina jakthundar, m a o kan man sätta ett
försäkringsvärde över de av SKK angivna värderingarna.
Stämman beslutar att avstyrka motionen.
Motion nr. 3
Från Dalarnas ÄK att SÄK’s medel för avelsforskning öronmärks för forskning om halsproblem.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen. Men hänvisning till motion nr 1.
Motivering: Styrelsen delar motionärens intentioner men det finns idag inget forskningsprojekt vad
gäller hundars halsproblem att ge anslag till. Styrelsen har därför förslagit tillstyrkan av motion 1 för
att få till stånd en kartläggning och analys. Något som senare kan utmynna i ett forskningsprojekt som
sakligt belyser problemet.

Stämman beslutar att avstyrka motionen.
Motion nr. 4
Från Dalarnas ÄK om att utveckla en webbaserad anmälningsfunktion för viltspårprov.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen.
Motivering: De antal viltspårprov som genomförs i klubbens regi är för få och därför är det svårt att
motivera den investering som detta skulle medföra. Dessutom är de flesta genomförda prov gjorda
med andra raser än de vi har avelsansvar för.
Stämman beslutar att avstyrka motionen.
Motion nr. 5
Från Svenska Laikaklubben om en rasanpassad beräkning av meriteringsprocent.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen.
Motivering: Det går att se dessa meriteringar i dag i Hitta Älghund. Detta måste ske för samtliga raser
när förändringen sker i datasystemet. Inför framtiden är motionen verkligen befogad men det finns
inte utrymme att prioritera detta inom närtid.
Stämman beslutar att avstyrka motionen.
Motion nr. 6
Från Östsvenska ÄK om fortsatt arbete med reglemente för björnprov.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen.
Motivering: Styrelsen är inte negativ till ett speciellt prov för SÄK’s raser, men anser att klubben i
nuläget inte bör återuppta arbetet med egna regler. Istället bör klubben, i enlighet med föregående
årsstämmobeslut, prova ”kamerabedömning” något år, för att därefter utvärdera resultatet. Denna
utvärdering ska ligga till grund för vilket provsätt SÄK’s raser framgent bör använda vid jaktprov på
björn.
Stämman beslutar att avstyrka motionen.
Motion nr. 7
Från Östsvenska ÄK om en domarrepresentant från samtliga lokaklubbar vid Älghunds-SM.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att tillstyrka motionen.
Motivering: Styrelsen delar motionärens förhoppning om att det kan innebära en mer lika bedömning
i lokalklubbarna.
Stämman beslutar att tillstyrka motionen.
Motion nr. 8
Från Östsvenska ÄK gällande att provverksamheten kring kombi- och vildsvinsproven skall ske inom
lokaklubb.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen med hänvisning till styrelsens förslag. Motivering: Styrelsen
föreslår enligt årsstämmoagendan att detta skall gälla samtliga lokalklubbar.
Stämman beslutar att avstyrka motionen.

Motion nr. 9

Från Östsvenska ÄK om att flytta från älgspårprovet från löshundschampionatet till att istället ingå i
viltspårschampionatet.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen.
Motivering: Viltspårproven är öppen för alla registrerade hundar, även oregistrerade hundar med
tävlingslicens tillåts delta. Viltspårchampionatet är ett så kallat icke-rasspecifikt championat vilket gör
att vi inte kan begära att särskilt älgspårprov skall ingå som krav för championatet. Utöver detta är
SKK’s Utställnings- och championatregler låsta fram till 2021.
Stämman beslutar att avstyrka motionen.
Motion 10
Från Norrbottens ÄK om en domarrepresentant från samtliga lokaklubbar vid Älghunds-SM.
Styrelsen beslutar att:
Motionen anses besvarad med hänvisning till motion nr. 7
Stämman beslutar att tillstyrka motionen.
Motion nr. 11
Från Norrbottens ÄK om att återinföra provberättelsen i dess tidigare form.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen.
Motivering: Motionens intention att återlägga Provberättelsen faller på det faktum att en
provberättelse redan finns och har alltid funnits i Provdata. Den består av två delar, händelser och
domarens slutkommentar. De utgör den faktabas som krävs för att vara det utvärderingssystem som
vi hade som målbild.
Stämman beslutar att tillstyrka motionen med tilläggsyrkande om att man skall komplettera
provdagens händelser och slutkommentar/provberättelse med en tvingande berättelse som styrker
domarens uppfattning och poängsättning för att kunna skicka provet vidare från kollegiet.
Styrelsen fick i uppdrag att klargöra detta vid kommande regelkonferens 9 juni. Hur detta skall
utformas och tillämpas beslutas vid detta tillfälle
Motion nr. 12
Från Norrbottens ÄK om att den utökade jaktprovskommittén får i uppdrag att se över Provdatas
funktioner.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen.
Motivering: Med det nya systemet i Provdata/Hitta Älghund har ett system som motsvarar motionens
förslag iståndsatts – ett optimerat avelsinstrument. De brister motionären beskriver var möjligen
relevanta i starten av systemet men ej längre. Genom Provdata/Hitta Älghund finns ett system som
möjliggör avels utvärdering och utveckling på en nivå som inte tidigare funnits.
(Motionären yrkar att den utökade jaktprovskommittén skall ges i uppdrag att finna ett system men
den utökade jaktprovskommittén finns inte längre).
Stämman beslutar att avstyrka motionen.
Motion nr. 13 (som inkom för sent till 2017 års årsstämma)
Från Västernorrlands ÄK om kryssrutor eller liknande i Provdata när motorfordon använts under
älgarbetstid för att underlätta bedömning.
Styrelsen beslutar att:
Föreslå stämman att avstyrka motionen.
Motivering: När hunden hämtas med bil då det föreligger fara för hundens liv skall det noteras i

domarens slutkommentar. Vad gäller långa förföljanden framgår sträckan hur långt hunden förföljt, i
det sammanlagda och i det längsta enskilda förföljandet. Texten ”Motorfordon används mycket
restriktivt / sparsamt ” är i sig en stramare tolkning än den SKK förordade. Det kan ju finnas andra
skäl till att nyttja motorfordon än långa förföljanden. Styrelsen menar att domaren har att avgöra när
det är påkallat att använda bilen och att behöva notera det i provberättelsen är överflödigt.
Stämman beslutar att avstyrka motionen.

19. Stämmans avslutning.
Årsstämman avtackar Magnus Jensen för sitt arbete och stora engagemang inom SÄK samt mötets
ordförande Karl-Åke Lagerkvist och sekreterare Mattias Larsson.

Stämman avslutas.

Mötets ordförande: Karl-Åke Lagerkvist

Sekreterare: Mattias Larsson

Justeringsperson: Osborn Stockelberg

Justeringsperson: Sebastian Tång

