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PROTOKOLL NR 1/2014 

Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 

Tid: Lördag den 22 och Söndag den 23 mars 2014 

 

Plats: Scandic Upplands Väsby 

   

Närvarande  styrelseledamöter  

Björn Andrén  Arne Carlsson  

Jörgen Myrén  Nils-Erik Pettersson 

Jan-Anders Thorud Jens Johansson  

Hans Lantz  Joel Olenäs 

Magnus Jensen 

 

Adjungerande  

Lena Elvén 

 

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Björn Andrén förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 DAGORDNING 

Styrelsen beslutar att 

- Godkänna förelagt förslag till dagordning. 

 

§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 5/2013  

      SAMT AU PROTOKOLL 2013-12-01, 2013-12-02 SAMT 2014-01-20. 

Under § 8 i styrelseprotokollet  

- Arbetsordning för utbildning finns på SÄK’s hemsida. Förtydligande vilka blanketter som ska fyllas i 

och bifogas vid auktorisation ska göras. 

Björn fick uppdraget att kontakta NÄK ang. att avelsråd för Gråhund saknas i Norrbotten. Leif Gard har 

svarat att han ej vill återgå. Ännu saknas besked om ev. nytt avelsråd. 

- AU-protokoll: Karelska björnhundklubben ges tillstånd att få senarelägga sitt årsmöte till maj 2014 i 

samband med Lycksele-utställningen. 

- AU-protokoll: Gävle Offset får uppdraget att trycka tidningen Älghunden 2014/2015. 

- AU-protokoll: Ordf. får i uppdrag att tillskriva SKK med anledning av Jakthundskommitténs beslut i 

”bilfrågan”. 

Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna och lägga protokollen till handlingarna efter ovanstående tillägg. 

 

§ 4 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2014 

I stadgeenlig tid har 18 motioner inkommit till SÄK’s kansli. Styrelsen behandlar motionerna. Det har inkommit 

ytterligare motioner, men för sent enl. stadgarna för behandling. 

Styrelsen beslutar att 

- Motionerna och styrelsens yttrande över motionerna samt styrelsens förslag till beslut skall skickas ut till 

lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater 

- Att föreläggas för årsstämman 

- Att läggas ut på SÄK’s hemsida. 

 

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2013 

Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2013 att föreläggas på SÄK’s årsstämma. 

- Verksamhetsberättelsen skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater. 

- Verksamhetsberättelsen skall efter årsstämman redovisas i Älghunden nr 3 och på SÄK´s hemsida. 
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§ 6 BOKSLUT 2013 

Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna årsbokslut för 2013 att föreläggas för årsstämman. 

- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater. 

- Björn föredrar resultat- och balansräkningen för årsstämman. 

 

§ 7 BUDGET 2014 OCH 2015 

Styrelsen beslutar att: 

- Efter några justeringar godkänna budgetförslag för 2014 och 2015 att föreläggas för årsstämman. 

- Björn föredrar budgetförslagen på årsstämman. 

 

§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2014 

Styrelsen beslutar att 

- Efter komplettering godkänna verksamhetsplan för 2014. 

 

§ 9 ÅRSMÖTESPROGRAM 

Styrelsen beslutar att: 

- Fastställa redovisat program. 

 

§ 10 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN  

Hans redogjorde över mailkonversation ang. avelsutvärdering samt AK’s svar. 

AK arbetar vidare med frågan. 

Kravet på AD tas bort från RAS på Gråhund. Klart med SKK. 

En jaktlig rasstandard anser AK skall ingå i de målsättningar som finns i RAS – dokumentet. 
Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna rapporten 

 

§ 11 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN  

Hans presenterade ett flödesdiagram på Provdata samt kopplingen till HittaÄlghund.se   

En förutsättning för att exporten mellan SKK och vår databas skall fungera framöver är att alla lokalklubbar 

använder ”provdata.se” fr.o.m. kommande jaktprovssäsong fullt ut. 
Detta kommer dessutom att minimera kommande fel i databasen. 
Styrelsen beslutar att 

- Fortsätta utvecklingen av Provdata 2014 med Vildsvinsprov, Ledhundsprov samt Utställningar. 

Anpassning av export/import till SKK. Utbildning av Lokala-admin. 

- I HittaÄlghund.se vidareutveckla med statistik samt städa databasen. Även få med viltspårproven. 

- Presentera Provdata samt HittaÄlghund.se vid ordförande konferensen i samband med Årsstämman i 

Eksjö. 

- Hans fortsättningsvis jobbar vidare med projektet. 

- Godkänna rapporten. 

§ 12 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN  

- Tryckning av Bestämmelser för jaktprov kommer att ske efter planerad domarkonferens.  

- Skogskort. 

- Hundägaren avgör om PBP ska användas vid prov. Om pejl finns på hunden, så ska domaren få 

information och titta på denna under hela provet. Om hunden inte ska dömas med pejl, så ska pejlen tas 

av. 

- Chipsläsare vid jaktprov.  

- Bilfrågan under jaktprov.  

- Anmälan mot jaktprovsdomare.  

- Rapport av dubbelbedömningar. Hans redogjorde för den dubbelbedömning som skett i Jämtland. 

Resultaten därifrån skickas efter kontroll till Jaktprovskommittén 
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- Jaktprovskommittén kommer att kalla till en jaktprovskonferens i juni, för jaktprovsansvariga i 

lokalklubbarna. Ansvarig Nils-Erik 

- En domare som har varit avstängd av SKK i 2år och verksam i Västerbotten, är nu återauktoriserad. 

- Redovisningen av KEB på jaktprov.  

Styrelsen beslutar att 

- Joel anpassar skogskort så det ska passa våra regler till hösten samt provdata. 

- Lokalklubbarna tillhandahåller chipsläsare i rimlig omfattning. 

- Beslöts om en ännu tydligare tillämpningsregel i ”bilfrågan”. Redovisas vid ordförandekonferensen.  

- I anmälan mot en jaktprovsdomare står ord mot ord och då ingen annan information eller vägledning 

finns lämnas anmälan utan åtgärd från styrelsen. 

- Arne kontaktar klubbarna om att insända de dubbelbedömningar som gjorts. Redovisas vid 

ordförandekonferensen 

- KEB kommer att redovisas i HittaÄlghund.se. Endast prisprov kommer att redovisas in till SKK. En 

besparing hos klubbarna på 35 kr/ nollpristagare. 

- Godkänna rapporten 

 

§ 13 RAPPORT FRÅN VILDSVINSKOMMITTÉN 

Magnus föredrar kortfattat verksamhetsåret. 6 raser har gått vildsvinsprov. 2 hundar har blivit både älgchampion 

och vildsvinschampion. Målet är att ha vildsvinsdomare i alla områden där det finns reproducerande stam. 

Styrelsen beslutar att  

- Godkänna rapporten 

 

§ 14 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

- Kommittén arbetar med Raskompendierna tillsammans med rasklubbarna. Bör vara klart 2014.  

- Offert har tagits in från Ansia i Lycksele ang. Exteriördomarkonferensen 2016. Offert kommer även att 

tas in från Scandic Upplands-Väsby. Utvärdering av alternativen bör vara klart under maj månad. 

- Ann-Christin Edoff har ansökt om exteriör vidareutbildning på älghundraserna.  

- Jens föreslår att all handläggning måste få ta den tid som krävs för att godkännas på ordinarie 

styrelsemöten eller AU. 

Styrelsen beslutar att  

- Tillstyrka Ann-Christin Edoffs ansökan enlig UK’s begäran. Utbildningen kan börja omgående då kravet 

om jaktprovsmedverkan kan göras vid senare tillfälle innan auktorisationen.  

- Godkänna rapporten 

 

§ 15 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN 

- Redovisning av vildsvinsprov kommer i Älghunden nr 2/2014. 

- SÄK’s championatsdiplom. Sedan lång tid tillbaka har det varit så att bara HD-fria hundar har fått 

diplomet. 

Styrelsen beslutar att 

- Godkänna redovisning av vildsvinsprov i ÄH 2/2014. 

- För SÄK’s championatsdiplom, tas kravet på HD-status bort. 

 

§ 16 SKRIVELSER 

- Vargwebben.  

- Ledhundsutbildning i maj. Anmälningstid senast 1 maj.  

Styrelsen beslutar att: 

- Stödja förslag till förbättring av vargwebben för att få bättre info innan jakt. Ta upp frågan vid Öster-

Malma träffen varför den är stängd under icke jaktsäsong. 

- Tagit del av inbjudan till ledhundsutbildningen i Bergslagen. 

 

§ 17 ÖVRIGA ÄRENDEN 

- Björnprovskommittén. Det diskuteras: Hur ett ev. björnprovsdokument ska se ut; Om man kan utveckla 

det som redan finns med fler kryssrutor; Vilka egenskaper man önskar för ståndhund. 

- Björn och Nils-Erik anmälda till Tema-dagar på Öster-Malma 4-5 april. 
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- Diskuterades problemet med långa diskussioner och påhopp i sociala medier bl.a. 

- Björn rapporterar från mötet med NÄU den 15 mars. Mötet var bra och genomfördes i god stämning. 

Minnesanteckningarna är inte justerade av Norge o Finland ännu. Rapport från mötet skall lämnas vid 

ordförandekonferensen. 

- Ev alkoholpolicy 

- Använda Norska Ledhundsdomare i Sverige. 

- Svenska Gråhundklubben avser att anordna klubbmästerskap 2014 och vill därför läggas till i 

turordningslistan för rasmästerskap. 

- Jaktprovskommittén kommer att lyfta frågan om när det är för mörkt att döma jaktprov, i skrivelse och 

på jaktprovskonferensen i juni. 

Styrelsen beslutar att: 

- Utse Torkel Norling till ledamot i Björnprovskommittén.  

- Ha en Alkoholpolicy för SÄK. Redovisas vid ordförandekonferensen i Eksjö och kommer att finnas 

under Allmänna Råd/S 

- Kontaktlista mellan styrelsen och lokal/rasklubbar revideras efter årsstämman. 

- Frågeställningar till kommittéerna skall behandlas mer formellt och tydligt istf. genom snabb 

mailväxling.  

- Frågeställningen om Norska Ledhundsdomare sänds till SKK’s tävlingskommitté gm Kansliet. 

- Arne och Joel lägger in Gråhundklubben i turordningslistan i Arbetsordning nr 30. 

 

§ 18 NÄSTA STYRELSEMÖTE 

Styrelsen beslutar att 

- kalla till ett styrelsemöte dagen före årsstämman i Eksjö kl. 09.00 – 12.00. 

 

 

§ 19 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 

 Björn förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

     
Joel Olenäs    Björn Andren 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 


