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PROTOKOLL NR 5-2021,  
fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Tisdag 20 april 2021, kl 18.00 

Plats: Zoom 
 
 Medverkande styrelseledamöter  
 Karl-Johan Bergmark Urban Nilsson 
 Matts-Olof Mattsson Leif Lundberg   
 Jan-Anders Thorud Mikael Wallén 
 Jörgen Myrén Sebastian Tång 

Jens Karlsson 

 Adjungerad 
 Mona Sundqvist  
 
 

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

 
§ 48. DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna dagordningen. 

 
§ 49. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Styrelsen beslutar att 
- Med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

 
§ 50. ORDFÖRANDEKONFERENS 22 APRIL 

Punkterna inför kommande konferens diskuterades igenom. 
 Information om jaktprovsreglerna. 
 Information Älghunds-SM. 
 Kort rapport från SÄK och SÄKs kommittéer. 
 Kort rapport från ras- och lokalklubbar. 
 Rasavelsgruppen 

 Styrelsen beslutar att 
- Utöver ovanstående punkter lägga till information om viltvårdsfonden och samarbetsavtalet 

för pejlare samt tankarna kring dispens från utställningsmerit, utställningar och 
exteriörbedömning. Karl-Johan föredrar dessa punkter. 

 
§ 51. SÄKs ÅRSSTÄMMA 24 APRIL 

Dagordningen tillsammans med styrelsens uppdrag från föregående stämma, ärenden, motioner 
samt föredragande av dessa gicks igenom. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna densamma. 
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§ 52. SKK KENNELFULLMÄKTIGE 
 Kennelfullmäktige hålls i år den 25-26 september. 

 Styrelsen beslutar att 
 Bordlägga ärendet till nästa möte. 

 
§ 53. DISPENS FRÅN UTSTÄLLNINGSMERIT 

Frågan om dispens från utställningsmerit diskuterades inom styrelsen utifrån den rådande 
situationen med Covid-19.   

 Styrelsen beslutar att 
- Avvakta med ansökan tills vidare och informera om detta vid ordförandekonferensen. 
- Mona får i uppdrag att skicka ut information till lokalklubbarna. 
- Uppmuntra lokalklubbarna att arrangera exteriörbedömningar för de hundägare som behöver 

eller efterfrågar bedömningstillfällen. 
 

§ 54. EKONOMIRAPPORT 
Mona redogör för det ekonomiska läget i form av aktuell Balans- och resultatrapport.    
Även aktuell medlemsutveckling presenterades. Påminnelser kommer att skickas ut under veckan 
till dem som missat att betala medlemsavgiften 2021. Det handlar om ca 1300 personer. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten 

 
§ 55. RAPPORTERING SKK 

Förelåg information om lokalklubbar som missat inrapportering av exteriörbedömning. 
Arrangemangen har därför inte varit sanktionerade hos SKK vilket inte är bra.  
Flera klubbar har för avsikt att skjuta på sina utställningar. Även dessa ändringar måste ansökas 
och godkännas av SKK.  
Det finns även några jaktprov som inte kunnat redovisas till SKK. Ett par på grund av felaktig 
anmälan. Hundägaren är kontaktad dock utan resultat. Det är även problem med ett kombiprov 
som genomförts under ett tidigare år. Ärendena bevakas.   

 Styrelsen beslutar att 
- Påminna lokalklubbarna att rapportering till SKK måste ske enligt de direktiv som finns. 
- I övrigt godkänna rapporten.  
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§ 56. VILTVÅRDSFONDEN, PEJLAVTAL OCH SAMARBETSAVTAL ANNONSER 
Förelåg ansökan till viltvårdsfonden. 
Karl-Johan meddelar att förhandlingen om pejlavtalet är inne i slutskedet. Han har hoppats på att 
det ska vara färdigt att presentera till årsstämman. 
Det har även öppnats möjlighet för ett nytt kontrakt med Älghundens annonsförsäljare. 

 Styrelsen beslutar att 
- Karl-Johan får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna men att de båda avtalen ska delges 

styrelsen för godkännande innan undertecknande. 
- I övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 57. INKOMNA SKRIVELSER 

 Från Norrbottens Älghundklubb gällande dispens jaktprov, pejlleverantör och 
motion/skrivelse. 

 Från Gävleborgs Älghundklubb gällande arrangemang av klubbkamp. 

 Styrelsen beslutar att 
- Redogörelse för dessa frågor kommer att ske vid ordförandekonferensen. Alla klubbar får 

därmed ta del av informationen. 
- Det är klubbens egna arrangemang och styrelsen har således inget att invända mot.  

 
§ 58. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte blir ordförandekonferensen på torsdag den 22/4 kl. 18.00. Därefter SÄKs årsstämma 
lördagen den 24/4, kl. 13.00. 
Tid för nästa styrelsesammanträde bestäms efter årsstämman. 

 
§ 59. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 

Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 
 
 

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


