SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 4/2019
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

Söndag 30 juni 2019

Närvarande styrelseledamöter
Karl-Johan Bergmark
Mona Sundqvist
Jan-Anders Thorud
Urban Nilsson
Mikael Wallén

Jörgen Myrén
Leif Lundberg
Mats Hannevad
Matts-Olof Mattsson

Adjungerad
Lena Elvén

§1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Karl-Johan Bergmark hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§2

DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.

§3

INFORMATION FRÅN NORDISK ÄLGHUNDUNION
Karl-Johan informerade rapporterade om NÄU-mötet som avhölls i Tammerfors. Som delegater
från Sverige deltog K-J Bergmark, M-O Mattsson, J-A Thorud, Jörgen Myrén, Per Svensk samt B-O
Åkerström. Stor del av mötet ägnades åt jaktprovsregler, där skillnader och likheter jämfördes och
värderades. Som tidigare nämnts ser varken Norge eller Finland några hinder att senarelägga sina
revideringsperioder att sammanfalla med vår.
Protokoll skrevs under mötet och kommer att skickas ut.
Styrelsen beslutar att
- Datakommittén får i uppdrag att se över kostnadsfördelningen för Hitta Älghund och utifrån
detta ta fram ett kostnadsförslag för Norge och Finland.

§4

PROJEKT REGELREVIDERING 2022
Förelåg reviderad projektplan samt önskemål om projektorganisation.
Styrelsen beslutar att
- Fastställa projektorganisationen samt fastställa styrgruppen där ansvarsområden tilldelats
med hänsyn till specialkompetens.
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§5

INKOMNA SKRIVELSER
Förelåg skrivelse från medlem i Älghundklubben samt Svenska Jämthundklubben gällande nya
uttagningsregler för Jämthundklubbens Klubbmästerskap som skall gälla från och med
mästerskapet 2019.
Styrelsen konstaterar att
- Rasklubbarna äger sina egna klubbmästerskap och även uttagningskriterierna för dessa.
- Styrelsen påpekar dock att klubbarna är ansvariga för att information om betydande
förändringar sker i god tid.

§6

DISCIPLINÄRENDE SVÄK
Förelåg skrivelse från Svenska vita älghundsklubben med information om pågående utredning.
Styrelsen beslutar att
- Karl-Johan får i uppdrag att från SVÄK begära in ytterligare information.

§7

SKK PROTOKOLL
Förelåg protokoll från SKK/JhK 2-2019 samt SKK/FK 2-2019
Styrelsen noterar att
- Dispens beviljad för ledhundsprov från 1/8. Dispensen gäller tills vidare.
- Det är inte längre möjligt att lösa medlemskap i direkt anslutning vid årsmöten/klubbmöten.

§8

ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden anmälda.

§9

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Frösö Park Hotell, Frösön den 26 juli klockan 10.00.

§ 10 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Mona Sundqvist

Karl-Johan Bergmark

Sekreterare

Ordförande
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