SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 1/2018
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

Tisdagen den 23 januari 2018

Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Jörgen Myrén
Mona Sundqvist
Anders Holmqvist
Jan-Anders Thorud
Leif Lundberg
Matts-Olof Mattsson
Bo Eriksson
Britt-Marie Nordquist
Adjungerad
Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 4/2017 SAMT MINNESANTECKNINGAR
ORDFÖRANDEKONFERENS MULLSJÖ
Styrelsen beslutar att
- Godkänna styrelseprotokoll 4/2017 och lägga det till handlingarna.
-

Fel i minnesanteckningarna från ordförandekonferensen. Rätt ska vara att mötet beslöt att Provberättelsen
innehåller 2 delar, dels en del med händelserna i tidsordning och en del med domarens egna fria text.

§ 4 AVELSKOMMITTÉN
RAS för jämthund är inskickat till SKK för godkännande. RAS för Gråhunden och Hälleforshunden genomgår
för närvarande en revidering men de är ännu ej klara.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 5 DATAKOMMITTÉN
GPDR, den nya dataskyddsförordningen som i stora delar ersätter PUL inträder i maj. Ta hjälp av SKK i
frågan och ansvarig är Per Svensk.
Matts-Olof informerar om det pågående arbetet i Hitta Älghund. Mellan 10.000-30.000 jaktprov är på väg in
just i detta nu. Dessvärre kommer det behövas lite handpåläggning då det bland de norska proven finns många
dubbletter och mycket som är felaktigt. Bland de finska proven är det stamtavlor som saknas.
Matts-Olof uppmanar att både Avelskommittén och Jaktprovskommittén tar fram en målbild om hur de vill att
Provdata och Hitta Älghund skall fungera och hur data skall presenteras. Allt går att ändra.
Presenterat Provdata för Norge som visat sig positiva. Även presenterat hela konceptet med Provdata och Hitta
Älghund för SKK som för närvarande tittar på nya lösningar för hantering av jaktprov och utställning. Det
finns även ett flertal specialklubbar som visat intresse för jaktprovsdelen.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
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§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Nordiskt Mästerskap ledhund, 1-2 september 2018.
Nordiskt Mästerskap löshund, 6-7 september 2018. Inbjudan med information har gått ut till berörda
hundägare. 5 svenska domare skall bjudas in att döma mästerskapet.
Inkommen överklagan av jaktprov från medlem i JHÄK. Ärendet är behandlat och personen i fråga har fått
svar.
Inkommit önskemål om en jaktprovsregelträff för en utvärdering av provregler och genomgång
tolkningsföreskrifter.
Styrelsen beslutar att
- Delegera ansvaret för vår medverkan och åtaganden inför ledhundsmästerskapet till Tomas Lager.
-

Utse Jörgen till lagledare för Sveriges lag samt ansvarig för att domare utses.

-

Arrangera en konferens för 2 pers/lokalklubb någon gång framöver våren, efter årsstämman.

-

I övrigt godkänna rapporten.

§ 7 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Mona informerar om utbildningshelgen som hölls i mitten av december. Representanter från NÄK, VNÄK,
DÄK, GÄK, BÄK och SSÄK samt delar av UK genomgick nya utställningsprogrammets alla funktioner.
Ansökan till vårens preparandkurs har inkommit från Berit Bodin, GÄK och Gunnar Furvik,VSÄK samt Lisa
Henfridsson och Ulrika Eriksson båda från VBÄK. Utställningskommittén föreslår tillstyrkan av de sökande.
Revideringsförslaget för rasstandard Jämthund har återremitterats av SKK. Ligger för närvarande hos oss för
en sista genomgång.
Önskemål om CUA-utbildningar för nya funktionärer i sommar.
Styrelsen beslutar att
- Tillstyrka ansökningarna till preparandkursen. Lena får i uppdrag att skicka svar till SKK.
-

Mona kollar upp CUA-utbildning samt vilka CUA-handledare som finns att tillgå inom SÄK.

-

I övrigt godkänna rapporten.

§ 8 VILDSVINSPROVSKOMMITTÉN
Antal vildsvinsprov ökar, kombiproven likaså.
Finns fortfarande en del problematik. Särskilt att de prov som resulterar i löshundsprov på älg inte faller in
under lokalklubb och behandlas vidare där. Men även att anmälningstiden inte likställts med lokalklubbarnas
och att det blir domarbrist senare på säsongen, framför allt i januari då många vill starta på prov.
Fysiska kollegier har nu införts och kommer så vara framöver.
Håkan Åberg tar emot anmälningar, gör medlemskontroll och stämmer av betalningar samt fördelar proven.
Administrativt flyter det på bra med minimal hjälp från Lena.
Styrelsen beslutar att
- Återigen ta upp frågan om anmälningstiderna vid nästa ordförandekonferens.
-

Godkänna rapporten i övrigt.
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§ 9 INKOMNA SKRIVELSER
Protokoll SKK, Kennelfullmäktige.
Skrivelse från NÄK Provområde 1 domarmöte som avger sina synpunkter på funktioner i Provdata.
VBÄK och Jämthundklubben har båda inkommit med en skrivelse angående förändringar som skett i Provdata.
SSÄK gällande mail som inte kommer fram till adressater. Ett känt problem som också visat sig gälla kallelser
till utställningarna. Datakommittén ser för närvarande över tänkbara åtgärder och eventuellt byte av
internetleverantör för att säkerställa funktionerna av programmet.
Styrelsen beslutar att
- Tagit del av protokollet från Kennelfullmäktige och lägga det till handlingarna.
-

Lämna skrivelsen från provområdet i NÄK utan åtgärd, men uppmanar kollegiet att ta upp ärendet med sin
lokaklubbsstyrelse och därigenom göra en formell skrivelse.

-

Skrivelserna från VBÄK och Jämthundklubben är sedan tidigare besvarade.

-

Mona får i uppdrag att svara SSÄK.

§ 10 ÖVRIGA ÄRENDEN
SÄK organisationsutredning enligt antagen motion. Ingen grupp är tillsatt i dagsläget. Eventuellt ta hjälp av
SKK då frågan är komplex. Magnus kontaktar motionären.
En skrivelse är inskickat till Näringsdepartementet om jakttid för älg och bestämmelserna för jakt och
jaktträning av hund som förföljer och ställer älg vilken kan få omfattande konsekvenser för vår verksamhet.
Svedea Försäkring har lämnat ett relativt förmånligt erbjudande men vi har idag ett avtal med Gefvert. Ett antal
frågor bör redas ut.
Dags för ett NÄU möte med Sverige som värd.
Inbjudan SKK, Öster-Malma 2018 13-14 april. I samband med träffen kommer Provdata/HittaÄlghund att
presenteras för övriga jakthundklubbar. Dock är tiden begränsad.
Erbjudande om samarbetsavtal har inkommit både från Svenska Jägareförbundet och Huntersales.se.
Samarbetsavtalet från Jägareförbundet kräver en grundligare genomgång och en konsekvensanalys då vi har
andra gällande avtal.
Styrelsen beslutar att
- Tagit del av skrivelsen och Magnus kollar med SKK om huruvida hundklubbarna bör agera.
-

Bjuda in Svedea för ytterligare information i samband nästa styrelsemöte.

-

Skicka inbjudan till ett NÄU-möte i Upplands Väsby den 16/2.

-

Britt-Marie tar en förnyad kontakt med Huntersales.

-

Bordlägga frågan om avtalet med Jägareförbundet till nästa möte.

§ 11 NÄSTA STYRELSEMÖTE
- Upplands Väsby, fredag 16 mars kl. 09.00-17.00
§ 11 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Magnus tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Mona Sundqvist

Magnus Jensen

Sekreterare

Ordförande
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