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PROTOKOLL NR 3/2019 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Fredag 26 april 2019 
 Plats: Scandic Lugnet, Falun 

 
 Närvarande styrelseledamöter  
 Karl-Johan Bergmark Jörgen Myrén 
 Mona Sundqvist Leif Lundberg   
 Jan-Anders Thorud Mats Hannevad 
 Anders Holmqvist    
  

 Förhinder 
 Matts-Olof Mattsson 
 Bo Eriksson  
  

 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 med tillägget om information från valberedningen 

som blir § 3. 
 
§ 3  INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN  

Karl-Evert Hellsén informerade om hur valberedningens fortgått sedan föregående årsstämma. De 
har haft ett bra samarbete och är nöjda med de namnförslag som presenterats. Flera kandidater 
finns även på en tillväxtlista. 

 Styrelsen tackar 
- Karl-Evert för informationen som därefter lämnar styrelserummet. 

 
§ 4  FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 2/2019 

 Styrelsen beslutar att 
- Med godkännande lägga styrelseprotokoll 1/2019 till handlingarna. 

 
§ 5 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN  

RAS för Norsk Älghund, grå är numera inskickat till SKK. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 
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§ 6 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN  

Lena informerar att även VMI kommer att behöva hjälpa till med överflyttning av hemsidor och 
mejladresser. De har börjat lite smått och beräknas vara klar inom kort. Information om flytten 
och nödvändiga handlingar skickas ut till lokalklubbarna. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 7 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN   

Förelåg den slutliga projektplanen samt nytt OH-material för presentation. 

 Styrelsen beslutar att 
- Projektgruppen reviderar samtliga provtyper. 
- Presentera underlaget vid ordförandekonferensen och i övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 8 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

Mona informerar att SKK är underrättad om att konferensen senareläggs enligt deras inrådan och 
ny ansökan måste därför sändas in. 
En träff tillsammans med Norges utställningskommitté planeras fram emot försommaren för att 
gå igenom ett möjligt upplägg av konferens samt titta över arbetet med domarkompendierna. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 9 RAPPORT FRÅN VILDSVINSSKOMMITTÉN 

Mats visar lite statistik och berättar hur klubbarna arbetat med vildsvinsproven under den gångna 
säsongen. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna densamma samt uppdra åt Mats att presentera materialet under 

ordförandekonferensen.  
 
§ 10 ÅRSSTÄMMAN 2019 

Samtliga motioner och styrelsens ärenden gicks igenom och vilka som skulle föredra de på 
årsstämman. 
Enligt SKK är det inte tillåtet med dubbla medlemskap vilket innebär att ”Regler gällande 
medlemskap och för deltagande i jaktprov inom Svenska Älghundklubben”, AO32, inte kan antas 
enligt styrelsens ärende. 

 Styrelsen beslutar att 
- Föreslå stämman att AO32 förblir oförändrad enligt årsstämmobeslut 2017.  

 

§ 11 ORDFÖRANDEKONFERENSEN  
Anmälda ärenden gicks igenom och vilka som ska föredra dessa.  
Representanter från Finland närvarar vid både ordförandekonferensen och årsstämman och de 
bereds möjlighet att berätta om sina tankar om jaktprovsreglerna och kommande regelrevidering. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna densamma. 
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§ 12 INKOMNA SKRIVELSER 
• Remiss SKK/FK, Delegeringsansvar.   

Styrelsen diskuterar detta och konstaterar att denna form av delegeringsansvar inte är 
tillämpligt i SÄKs organisation. 

• SKK/FK, Championatbestämmelser. 
Styrelsen konstaterar att Norge och Finland har en samstämd syn på jaktprovschampionaten i 
de nordiska länderna. SKK har dock tolkat det lite annorlunda vilket innebär att en hund först 
måste vara SE JCH för att kunna erhålla SE UCH. 

• SKK/Jhk, lathund regelrevidering.  

 Styrelsen beslutar att 
- Mona får i uppdrag att besvara SKKs remiss gällande delegeringsansvar samt den frivilliga 

enkätundersökningen. 
- Norska och finska jaktprovschampionat bör vara likställda med svenska jaktprovschampionat. 

Hundar som är NO JCH eller FI JCH ska därför kunna erhålla SE UCH utan att först behöva vara 
SE JCH när tillräckliga meriter för utställningschampionatet uppnåtts.  

- Tagit del av SKKs lathund som kan vara till stöd i regelrevideringsarbetet. 
 
§ 13  ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden anmälda. 

 

§ 14  NÄSTA STYRELSEMÖTE 
Blir konstituerande möte efter årsstämman. 

 

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

 

 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
     
Mona Sundqvist   Karl-Johan Bergmark 
Sekreterare    Ordförande 


