SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 1/2017
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

lördag söndag den 18-19 mars 2017
Stockholm

Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Jan-Anders Thorud
Bo Eriksson
Jörgen Myrén
Mona Sundqvist
Joel Olenäs
Britt-Marie Nordqvist
Anders Holmqvist
Matts-Olof Mattsson
Adjungerad
Lena Elvén
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att:
- Efter komplettering godkänna dagordningen.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 5/2016.
Styrelsen beslutar att
- Uppdra till respektive kommitté att uppdatera arbetsordningen (AO) samt allmänna råd (AR).
- Uppdra till kansliet att säkerställa arkivering av gamla dokument från hemsidan.
- Efter revidering av bilaga 2 omdöpt till AO nr 32. Godkänna styrelseprotokoll 5/2016.
§ 4 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2017
I stadgeenlig tid har 13 motioner inkommit till SÄK’s kansli. Styrelsen behandlar motionerna.
Styrelsen beslutar att
- Motionerna och styrelsens yttrande över motionerna samt styrelsens förslag till beslut ska skickas ut till
lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater.
- Föreläggas för årsstämman.
§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Styrelsen beslutar att
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2016 att föreläggas på SÄK’s årsstämma.
- Verksamhetsberättelsen ska skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater.
- Verksamhetsberättelsen ska efter årsstämman redovisas i Älghunden nr 3 och på SÄK´s hemsida.
§ 6 BOKSLUT 2016
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna årsbokslut för 2016 att föreläggas för årsstämman.
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater.
§ 7 BUDGET 2017 OCH 2018
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna budgetförslag för 2017 och 2018 att föreläggas för årsstämman.
§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2017
Styrelsen beslutar att
- Godkänna verksamhetsplan för 2017.
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§ 9 ÅRSMÖTESPROGRAM
Torkel Norling redovisar kommitténs förslag till björnprovsregler och Johan Öhman redovisar Plotthundklubbens
fatställda björnprovsregler.
Styrelsens övriga ärenden vid stämman.
 Egna regler vid björnprov JA eller Nej
 Medlemskap i SÄK (Arbetsordning 32) Uppdrag från ordförandekonferens i samband med SM i
Lycksele.
Styrelsen beslutar att:
- Fastställa program samt styrelsens övriga ärenden vid stämman.
§ 10 AVELSKOMMITTÈN
 SKK´s värderingsnorm av älghundar är inte tillnärmelsevis i nivå med förslaget från avelskommittén.
 Avelskommittén har för avsikt att sjösätta Rasavelsgruppen vid ordförandekonferensen i april.
 Föredragshållare vid Rättviksträffen har kommittén fått klart med deltagande av Kjell Svensson och Jukka
Immonen.
Styrelsen beslutar att
- Kansliet tillskriver SKK Kjell Svensson, styrelsens synpunkter ang. värderingsnorm som bör vara
konsument index och inte styras av inflationen. Motionen från SÄK´s årsstämma bifogas till KS.
- Godkänna rapporten
§ 11 DATAKOMMITTÈN
Stövarklubbens intresse för Hitta Stövare har fortsatt med diskussion med Per Svensk och Mats-Olof Mattsson.
Styrelsen beslutar att
- Acceptera det förslag som Per Svensk och Mats-Olof Mattsson redovisar om en engångskostnad och ett
årligt abonnemangs kostnad för Stövarklubben.
§ 12 JAKTPROVSKOMMITTÉN
 Överklagan på prov med Hallingnatten´s Jack
 Överklagan från hundägare och domare att provhantering inte skötts på korrekt sätt och som var sänt till
SKK FK.
 Protest Kolhagens Rapp SE45886/2014
 Gävleborgs ÄK om annullering prov
Styrelsen beslutar att:
- Avslå överklagan med Hallingnatten´s Jack. Styrelsen anser det beklagligt att hanteringen av provet i
klubben varit bristfälligt men ser inget fel i bedömningen av provet. Det är viktigt att regelverk följs.
- Ang. överklagan/skrivelse från hundägare och domare så står ord mot ord och lämnar den utan mer åtgärd.
Beslut sänds separat till lokalklubb och klagande.
- Ändra kollegiebeslut på Kolhagens Rapp till 4 poäng i mom. 3, summa 71,5 poäng och ett 1.a pris. Hunden
tog upp älg på 260 meter efter 3 minuters synkontakt, vilket motsvarar godtagbar förmåga.
- Ang. GÄK´s skrivelse. Styrelsen anser det beklagligt att överenskommelser inte följs och föreslår inför
kommande höst att provledning alt ordförande i klubbarna träffas för att få det att fungera på tänkt sätt.
Annullering av prov kommer inte i fråga, då tredje part inte får bli lidande.
§ 13 UTSTÄLLNINGKOMMITTÉN
 Till dags dato är fem Raskompendier godkända av SKK´s domarkommitté. Godkända är Jämthund,
Östlaika, Karelare, Gråhund samt Svart Älghund. De övriga bör bli godkända inom kort.
 SKK/AG standard har önskat översyn av rasstandarden för både Svensk Vit Älghund och Hälleforshund i
samband med översättning. Hälleforshundklubben har godkänt förslaget som presenterats av AG
standard.
 Vita Älghundsklubben har kompletterat erhållet förslag med några tillägg.
 SKK/AG standard har även skickat en uppmaning om översyn av rasstandarden för Jämthund.
 Ansökan om utökande av rasregister har inkommit från Karin Hedberg, Lidingö.
 I februari närvarade Ulf Ottosson, Anna Fors Ward och Thomas Eriksson vid exteriördomarkonferensen i
Norge. Thomas presenterade där Jämthund och Ulf både Öst- och Västlaika.
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Efter denna domarkonferens har vi fått förfrågan om att samarrangera en Nordisk exteriördomarkonferens
2019.
 Stavning laika/lajka. En skrivelse om enhetlig stavning av laika har skickats gemensamt med
Laikaklubben till SKK/AG standard. Önskemålet avslogs med skälet att det inte överensstämmer med
Svensk praxis.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna förslaget för hälleforshund och det kompletterade förslaget för Vit Älghund.
- Skicka AG´s ärende ang. översyn av rasstandarden för Jämthund, vidare på remiss till Jämthundklubben.
- Uppdra till Utställningskommittén att utreda möjligheten till en Nordisk exteriördomarkonferens.
- Godkänna Karin Hedbergs ansökan
- Godkänna rapporten
§ 14 VILDSVINSKOMMITTÉN
Förslag på kostnadsersättning för provansvariga av vildsvin och kombiprov.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna förslaget.
§ 15 SKRIVELSER
 Ansökan från SSÄK om bidrag till Elmia mässan.
 Inbjudan från SKK´JhK och SJF till temadagar vid Öster Malma 28 och 29 april
 SKK disciplinnämnd nr 1/2017 Ärende 76/2016 CJ. Beslut. Då vad anmälarna anfört inte kunde anses
utgöra brott mot SKK´s grundregler eller annat regelverk inom SKK organisationen skulle anmälan
avvisas.
 Valberedningens förslag till SÄK´s årsstämma
 Information från SKK´s valberedningen
 Från Plotthundklubben ang. deras björnprovsregler.
Styrelsen beslutar att:
- SÄK bidrar med 5000 kr till lokalklubbar som representerar SÄK vid Game Fair mässor.
- Kansliet anmäler Magnus som deltagare vid temadagarna på Öster Malma.
- Uppdra till Magnus att kontakta de som varit föremål för disciplinnämndens beslut.
- Tagit del av Valberedningens förslag samt skrivelse från Plotthundklubben.
§ 16 ÖVRIGA ÄRENDEN
 Magnus rapporterar kort om specialklubbskonferensen som avhölls i februari.
 SKK Kennelklubbs fullmäktige 29 sept-1 okt
 NÄU möte kommande helg 24-25 i Helsingfors.
 Minnesanteckningar Lycksele ang. organisation, finansiering vid tävling. AO 23. Några förslag från
klubbarna har inte kommit ännu.
Styrelsen beslutar att
Kansliet meddelar SKK och anmäler Joel och Magnus som kommer att representera SÄK vid KF.
Till NÄU mötet åker Per Svensk, Joel och Bo.
§ 17 NÄSTA STYRELSEMÖTE
21 april i Umeå.
§ 18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare
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