SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 6/2019
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

Fredag 27 september 2019
Idrottsgården, Gimo

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

Jörgen Myrén
Leif Lundberg
Mikael Wallén
Matts-Olof Mattsson

Förhindrad
Mats Hannevad
§1

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

§2

DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Efter tillägg godkänna förslag till dagordning.

§3

FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 5/2019
Felaktigt datum för styrelsemötet konstateras. Det korrekta skall vara 26 juli.
Styrelsen beslutar att
- Med ovan nämnda datumändring godkänna protokollet och lägga densamma till handlingarna.

§4

KANSLITJÄNSTEN
Lena har aviserat för sin pensionering framåt vårkanten. Då behov av anställd kanslipersonal
fortfarande kvarstår diskuterade styrelsen lite kort om framtida arbetsuppgifter och hur
rekrytering ska ske.
Styrelsen beslutar att
- AU (Karl-Johan, Matts-Olof, Mona) tillsammans med Leif utformar en annons.

§5

TIDSKRIFTEN ”ÄLGHUNDEN”
Urban informerar om de kontakter och träffar han haft med eventuella samarbetspartners men
också Stövarklubben som redan nu har den form av medlemstidning vi funderar på.
Johan Olsson från JO Förlaget är inbjuden till ordförandekonferensen för att tillsammans med
Urban presentera ett mer ingående förslag och hur ett framtida samarbete kan se ut.
Vidare diskuterades det tidigare tagna beslutet om två upplagor av tidskriften under ett provår.
Styrelsen beslutar att
- Revidera beslutet om dubbla versioner och under provåret endast distribuera en tidskrift.
- På ordförandekonferensen ställa frågan om att anta det nya konceptet för Älghunden.
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§6

AVELSKOMMITTÉN
Det kvarstår fortfarande lite oklarheter över kriterierna för avelslistorna, särskilt då
unghundslistan som benämns lika hos rasklubb trots olika kriterier. Gammal och felaktig
information kring listorna kan även finnas kvar på hemsidan.
Karl-Johan informerade att handläggningen kring motionen om halsproblematiken numera
övertagits av Åsa Juberget Magnusson. Åsa har samlat vävnadsprover från opererade hundar och
dessa kommer att skickas på analys när antalet kommer upp i ca 100. En enkätundersökning
kommer att riktas till hundägare med drabbade/opererade hundar. Förhoppning finns om att
student vid SLU kan anta detta som ett projektarbete.
Styrelsen beslutar att
- Uppdra åt Avelskommittén att se över kriterierna och informationen på hemsidan.
- I övrigt godkänna rapporten.

§7

DATAKOMMITTÉN
Matts-Olof berättar om den SMS-tjänst som planeras i Provdata. Vid tilldelande av domare
kommer både domaren och hundägaren att erhålla ett SMS. Tjänsten är dock förenat med en
kostnad och kommittén tittar för närvarande på olika aktörer.
Det efterfrågade kollegieläget är nu klart och kommer att visas vid ordförandekonferensen.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.

§8

ORDFÖRANDEKONFERENSEN
Sedan inbjudan skickades ut har ett ärende inkommit från JHÄK gällande Aksel Lindströms minne.
Per Svensk kommer att informera om och visa ny version av Provdata.
Jörgen informerar om uttagningskriterierna till kommande Nordiska Mästerskapen för Ledhundar.
Styrelsen beslutar att
- Komplettera dagordningen för ordförandekonferensen med ovan nämnda punkter.
- Mona får i uppdrag att lägga ut uttagningskriterierna för Ledhunds-NM på hemsidan.

§9

ÖVRIGA ÄRENDEN
Karl-Johan informerade om ärendet i Vita Älghundsklubben som numera gått vidare i en
polisanmälan.
Styrelsen beslutar att
- Avvakta beslut innan vi går vidare med en uteslutning av personen i fråga.

§ 16 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Blir senare i oktober i trakterna av Skellefteå. Karl-Johan kallar.
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§ 17 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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