SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 7/2019
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

Fredag 25 oktober 2019, kl 15.00

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

Jörgen Myrén
Leif Lundberg
Mikael Wallén
Matts-Olof Mattsson

Adjungerad
Lena Elvén
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

FÖRHINDER
Karl-Johan informerar att Mats Hannevad meddelat att han av avgår som styrelseledamot och
även lämnar övriga förtroendeuppdrag inom SÄK på grund av personliga skäl.
Styrelsen noterar informationen och beklagar Mats beslut men respekterar och stöttar honom i
hans val. Vi vill framföra vårt varma tack till Mats för hans bidrag till såväl styrelsens som klubbens
arbete under åren och önskar honom samtidigt lycka till i fortsättningen.

§4

FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 6/2019 OCH MINNESANTECKNINGAR FRÅN
ORDFÖRANDEKONFERENSEN I SEPTEMBER
Styrelsen beslutar att
- Tills vidare avvakta med införandet av SMS-tjänsten för jaktprov då det för närvarande inte
föreligger några problem med försvunna mejl.
- Med godkännande lägga styrelseprotokoll 6/2018 och minnesanteckningarna till handlingarna.
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§5

AVELSKOMMITTÉN
Förelåg anhållan om deltagande vid avelskonferens från Åsa Magnusson Juberget.
Leif informerade om att de gör en översyn av avelsrekommendationerna där samtliga
rekommendationer ska följa riktlinjerna i RAS.
Jan-Anders berättade att RAS för samtliga Laikor samt Norsk Älghund, svart för närvarande är
under revidering.
Styrelsen beslutar att
- Lena får i uppdrag att anmäla Åsa till avelskonferensen.
- I övrigt godkänna rapporten.

§6

DATAKOMMITTÉN
Matts-Olof informerade kort om den tänkta portalen ”Min Älghund” och att de för närvarande
tittar på olika möjligheter där bland annat medlemmar, hundägare och uppfödare skulle kunna
administrera sina egna uppgifter, egna hundar, kullar m.m.
Avsaknad av programmerare och begränsad tillgång till SKK databas är några av faktorerna som
gör att projektet inte framskrider i önskad takt.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.

§7

JAKTPROVSKOMMITTÉN
Då Mats Hannevad meddelat sin avgång står Vildsvinskommittén utan ordförande. Även ny
ansvarig för revideringsarbetet för vildsvinsproven måste utses. Några förslag till ersättare
namngavs vid diskussionen om hur vi går vidare.
Jörgen meddelar att regelrevideringen följer tidsplanen och klubbarna har nu lämnat sina svar om
inkomna förslag. Närmast på agendan står regelträffen den 22a november.
Karl-Johan har kontaktats av rasklubbar som funderar över sin medverkan vid träffen eftersom de
har det kämpigt med ekonomin.
Styrelsen beslutar att
- Jörgen får i uppdrag att kontakta förslaget på ersättare.
- I övrigt godkänna rapporten.

§8

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Mona informerar om att Best Western Arlanda Hotell som var mycket billigare och ligger bättre i
anslutning till Arlanda bokats istället för Upplands Väsby för exteriördomarkonferensen.
SKK har utan vår medverkan tagit fram en distansutbildning för exteriördomare för två av våra
raser, Hälleforshund och Svensk Vit Älghund.
För närvarande har vi 11 domare som är beviljade att utöka sitt rasregister med våra
älghundsraser. Av dessa har fem ännu inte påbörjat sin utbildning. Fyra av dem är endast
godkända på Jämthund och Norsk Älghund, grå. Utöver dessa finns ytterligare domare under
utbildning till gruppallrounder.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
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§9

TIDSKRIFTEN ”ÄLGHUNDEN”
Urban informerar om de kontakter han haft med ras- och lokalklubbar och några övriga personer
om uppdrag som skribenter till ÄH. Urban är positiv och det mesta börjar nu falla på plats.
En första träff tillsammans med förlaget och annonssäljaren kommer att hållas den 7 november.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.

§ 10 KANSLITJÄNSTEN
Förelåg det av AU+Leif framtagna förslaget till platsannons.
Lena beskrev lite av hennes arbetsuppgifter. Att det periodvis är svårt att vara helt ledig även
under kvällstid. Underhåll av medlemsregister och medlemskontakter är något som sker varje
dag.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förslaget till annons.
- AU+Leif får i uppdrag att fortsätta rekryteringsprocessen.
§ 11 SKRIVELSER
• SKK – Första remiss allmänna regler för utställningar, prov, etc.
• SKK – Revidering utställningsregler 2022
• SKK – Remiss regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare.
Styrelsen beslutar att
- Jan-Anders får i uppdrag att titta på reglerna för viltspår.
- Hela styrelsen har ansvar att se över de allmänna reglerna och utställningsreglerna.
- Synpunkter och förslag till ändringar skickas till Mona som därefter gör en sammanställning.
§ 16 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Blir i slutet av januari på Öster Malma. Lena återkommer med datum.
§ 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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