SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 3/2016
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

lördag den 22 april 2016
Rättvik

Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Jan-Anders Thorud
Bo Eriksson
Jörgen Myrén
Mona Sundqvist
Joel Olenäs
Matts-Olof Mattsson
Anders Holmqvist
Anmält förhinder
Britt-Marie Nordqvist
Adjungerad
Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen hälsar alla närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
- Godkänna förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 2/2016 OCH KONSTITUERANDE PROTOKOLL SAMT
ÅRSTÄMMOPROTOKOLLET.
Styrelsen beslutar
- Efter komplettering av kommittéernas ledamöter i konstituerande protokoll godkänna protokollen.
- Årsstämmoprotokollet gicks även igenom ang. de beslut som togs av de motioner som tillstyrktes.
§ 4 AVELSKOMMITTÈN
AK har diskuterat om konstlade prov ska ligga till grund för värdet för våra älghundar.
Önskemål om Facebook sida med länk till hemsidan.
Styrelsen beslutar att
- Enl AK´s förslag att det endast bör vara SÄK´s provverksamhet (utställningar och jaktprov) som ska ligga
till grund för värdering av älghundarna.
- Matts-Olov fixar en Facebooksida för SÄK
§ 5 JAKTPROVSKOMMITTÈN
Magnus informerad om de senaste NÄU mötet.
Prov i annan klubb.
Förslag från VBÄK om tävlingsflik i Provdata, som gör att inga andra än behörig kan se provet innan kollegiet.
Styrelsen beslutar att
- Magnus skriver ett förslag om dubbelt medlemskap ang. prov i annan klubb.
- Matts-Olof kontrollerar med Christian Nordin om det är möjligt att införa en tävlingsflik i Provdata
- Diskutera frågan om antal mästerskaps-prov på Ordförandekonferensen i Lycksele.
- Klargöra i reglerna för utbildning av elev/aspirant att det inte är tillåtet att gå med egen hund.
§ 6 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÈN
Mona rapporterar ang. Raskompendierna. Ingen är ännu godkänd av SKK. Jämthunden är närmast klar. Saknar
bilder på Vit Älghund och Hälleforshund.
Enligt telefonmöte, så vill kommittén ha möjlighet att adjungera personer som kan hjälpa till med färdigställande
av Raskompendierna.
Inbjudan från Norge till Exteriördomarkonferensen 2017. Kost och logi gratis. Resor bokas och betalas av SÄK.
Kommittén har även tillstyrkt Birgitta Svarstad begäran om utökande rasregister att gälla även SÄK´s raser.
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Styrelsen beslutar att
- Godkänna informationen och att Mona och kommittén har möjlighet att adjungera personer för
färdigställande av kompendierna.
- Till exteriördomarkonferensen 2017 i Norge anmäla deltagande, Britt-Marie Nordqvist och Ulf Ottosson
samt Thomas Eriksson som raspresentatör för Jämthund.
- Enl kommitténs förslag tillstyrka Birgitta Svarstads begäran.
§ 7 DATAKOMMITTÈN
Matts-Olof har gjort en projektsammanställning tillsammans med Christian Nordin och Per Svensk samt även
klarat ut de frågeställningar som funnits ang. oklarheter om äganderätten till programmen.
Hitta Älghund äger SÄK liksom Provdata för älghundar i Sverige.
Per var med vid NÄU mötet i Norge i juli ang. arbetet med gemensam databas. Han har därefter haft två
telefonmöten med repr. från Norge och Finland.
Styrelsen beslutar att
- Matts-Olof, Mona och Christian, träffas eller har telefonmöte, om att flytta utställningsprogrammet till
Provdata som i dag fortfarande körs i Jyckedata.
- Matts-Olof utreder ersättning för utvecklingen av Provdata.
- Godkänna rapporten.
§ 8 REDAKTIONSKOMMITTÈN
Hemsidan behöver uppdateras och förnyas.
Styrelsen beslutar att
- Lena undersöker möjliga alternativ tillsammans med Matts-Olof.
§ 9 SKRIVELSER
JHÄK ang. medlemskap i flera klubbar.
Önskan om Skogskort i provdata.
Styrelsen beslutar att:
- Frågan kommer upp på dagordningen vid ordförandekonferensen i Lycksele.
- Christian/Joel ser över möjligheten att införa skogskortet i Provdata.
§ 10 ÖVRIGA ÄRENDEN
Fråga som inkommit om man kan döma prov i annan specialklubb under tiden man är under utredning i
disciplinärende på SKK.
Magnus informerade om uppgörelsen med Lena att höja lönen med 2,2 %.
SM-ordförandekonferens, fredag den 30 september i Lycksele/Ansia Camping.
NM – måndag den 26 september.
Styrelsen beslutar att:
- Om medlem har domarlegitimation utfärdad av annan specialklubb, så kan vi inte hindra den från att döma
i deras regi, men man är förhindrad att döma med SÄK’s legitimation under utredning.
- Till NM åker Jörgen (lagledare), Anders samt Magnus.
§ 11 NÄSTA STYRELSEMÖTE
I samband med SM i Lycksele och ordförandekonferensen.
§ 12 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Magnus förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Ordförande
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