SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 6/2018
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

Torsdagen den 27 september 2018
Kläppen Ski Resort, Sälen

Närvarande styrelseledamöter
Karl-Johan Bergmark
Jörgen Myrén, t.o.m. §10
Mona Sundqvist
Matts-Olof Mattsson
Jan-Anders Thorud, t.o.m. §10 Leif Lundberg
Bo Eriksson
Mats Hannevad
Adjungerad
Lena Elvén
Förhinder
Anders Holmqvist
§ 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 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 5/2018
Styrelsen beslutar att
- Godkänna styrelseprotokoll nr 5/2018 och lägga det till handlingarna.
§ 4 MOTIONER OCH TILL STYRELSEN HÄNSKJUTNA UPPDRAG
• Vildsvinsprov i lokalklubbar – Finns någon lokalklubb som ännu inte inkommit med kontaktperson.
Problem finns fortfarande i Provdata när det gäller kombiprov men det är under utredning.
•

Kartläggning och analys av halsproblem. Frågan är komplex och har bollats fram och tillbaka med
veterinär.

•

”Organisationsutredningen” förhållandet rasklubb, lokalklubb och SÄK. – Arbetet fortgår. Gruppen
kommer att träffas i dagarna.

Styrelsen beslutar att
- Uppdra till Avelskommittén att fortskrida med ärendet och om möjligt samordna en kartläggning med den
planerade ”Unghundsgranskningen”.
-

I övrigt godkänna rapporterna.

§ 5 AVELSKOMMITTÉN
RAS för Karelsk Björnhund är inskickat till SKK men det finns oklarheter gällande revideringsversioner.
Styrelsen beslutar att
- Hans Lantz får i uppdrag att reda ut vad som är godkänt/inte godkänt hos SKK gällande karelarnas RAS.
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§ 6 DATAKOMMITTÉN
Datakommittén söker vidare efter programmerare till Provdata/Hitta Älghund. Några svar har inkommit men
dessvärre är det ingen av de sökande som uppfyllt kraven på kompetens.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 7 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Jörgen och Matts-Olof informerar från NÄU-mötet som hölls i samband med de Nordiska Mästerskapen.
Bland annat kommer Nordiska Mästerskapen fortsättningsvis anordnas som ett tvådagarsprov, där själva NMtävlingen sker första dagen, även i Finland och Sverige.
När Sverige står som värd för NM måste dispens för löshundsprov på älg sökas för Finsk Spets året innan.
Noterades också att högst på prispallen i årets NM placerades en Finsk Spets, en Karelsk Björnhund och en
Östsibirisk Laika.
Norge och Finland kommer att skjuta upp sin revidering av jaktprovsreglerna ett år för att sammanfalla med
Sverige. Länderna är fortfarande eniga om att sträva mot gemensamma regler även om tolkningarna av dem
kanske kommer att skilja lite.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 8 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Frågan om gemensam nordisk exteriördomarkonferens har skickats vidare och behandlades lite kort vid NÄUmötet. Både NO och FI ser lite problematik kring resor och kostnader. Frågan kommer att diskuteras vidare vid
nästa NÄU-möte.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 9 ORDFÖRANDEKONFERENSEN 28/9
Då det finns representanter på plats som inte anmält sitt deltagande till kansliet kommer konferensen inledas
med en liten ordningsfråga.
Inkommit från JHÄK ett önskemål om redovisning av medlemsaktiviteter i lokal- och rasklubbar. Där kommer
även kommittéerna beredas möjlighet att redovisa lite kort om pågående arbete. Information från NÄU-mötet
tas under samma punkt.
Årsmöten och motioner. SKK’s jurist har av Matts-Olof tillsammans med styrelseledamot i JHÄK engagerats i
frågan om ett ifrågasatt och omdiskuterat beslut av en motion antagen vid årsstämman i Mullsjö. Enligt juristen
har inget fel begåtts då stämman beslutade om ett bifall till motionen villkorat med ett tilläggsyrkande. Den
juridiska redovisningen kommer att presenteras vid morgondagens konferens.
Slutligen ta upp en punkt om dubbla medlemskap i Svenska Älghundklubben. Tills vidare måste medlem
bestämma hemmaklubb där rösträtt och rätt att representera klubben i tävlingar erhålles.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna ovanstående dagordning för morgondagens ordförandekonferens.
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§ 10 INKOMNA SKRIVELSER
Förelåg SKK/CS protokoll nr 4/2018 samt protokollsutdrag från SKK/JhK nr 3/2018
Förelåg protokoll från NÄU mötet i Lierne 6/9-18
Styrelsen beslutar att
- Har tagit del av skrivelserna och att protokollet från NÄU publiceras på SÄK’s hemsida.
§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN
Bordlagt ärende – Information om Vita Älghundsklubben. Karl-Johan informerar om klubbmötet och den
nystart de vita stått inför. Klubben har också tilldelats en föreningscoach som kommer att hjälpa dem tills de
kommit igång.
Bordlagt ärende – Nomineringar till SKK’s Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten. Förelåg förslag till
Hamiltonplaketten vilka gicks igenom. Inga nomineringar till SKK’s Förtjänsttecken har ännu inkommit.
Arbetsordningarna (AO) och allmänna råd (AR) är näst efter stadgarna föreningens viktigaste styrdokument.
Tyvärr har de i många fall inte följt klubbens utveckling och därmed blivit föråldrade.
GDPR. Mona presenterade ett förslag till Integritetspolicy och Personuppgiftspolicy samt påtalade vikten av att
information om personuppgiftsinhämtning lämnas till hundägare i samband med anmälan till prov och
utställning.
SKK’s önskar material till deras nya medlemstidning Hundsport Jakthund nr 2
Styrelsen beslutar att
- Nominera uppfödaren till Hamiltonplaketten, Lena skickar handlingar till SKK. Karl-Johan får i uppdrag
att hos SKK utreda kriterier för övriga namnförslag till Hamiltonplaketten.
-

Vid nästa styrelsemöte göra en grundligare genomgång av AO och AR. Mona och Lena får i uppdrag att
påbörja en översyn av dessa och i tillämpliga fall även inkomma med revideringsförslag.

-

Anta Integritetspolicyn och publicera den på hemsidan.

-

Lena får i uppdrag att skicka in en kort summering om Älghunds-SM till Hundsport Jakthund nr 2.

§ 12 NÄSTA STYRELSEMÖTE
- Planeras för ett längre möte den 12-13e januari 2019. Ordförande kallar.
§ 13 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Mona Sundqvist
Sekreterare
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Justeras:

Karl-Johan Bergmark

Ordförande
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