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PROTOKOLL FÖRT VID ZOOM-MÖTE 22 MARS 2020 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben med anledning av Corona-
situationen. 
 
 Tid: Söndag 22 mars 2020, kl 18.00 
 
 Medverkande styrelseledamöter  
 Karl-Johan Bergmark Jörgen Myrén  
 Mona Sundqvist Leif Lundberg   
 Jan-Anders Thorud Mikael Wallén 
 Matts-Olof Mattsson Urban Nilsson    
 

 Adjungerad 
 Lena Elvén 
 
 
§ 1  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Karl-Johan Bergmark hälsar alla välkomna och förklarar telefonmötet för öppnat. 
 
§ 2  DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna dagordningen. 

 
§ 3  INKOMNA MOTIONER VÄSTERBOTTENS ÄK 

Motionerna är skickade inom stadgad tid men inte inkommit till kansliet på grund av andra 
omständigheter. Styrelsen behandlade motionerna. 

 Styrelsen beslutar att 
- Motionerna tillsammans med styrelsens yttrande samt förslag till beslut skall komplettera 

tidigare handlingar och skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar och anmälda delegater samt 
föreläggas årsstämman.  

 
§ 4  SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBENS ÅRSSTÄMMA 2020 

Med anledning av situationen med Corona-viruset och de direktiv som kommit från SKK kommer 
det inte att vara möjligt att hålla Årsstämman i Uppsala i april.  
SKKs Föreningskommitté har informerat att som alternativ kan års- och fullmäktigemöte hållas på 
distans via webben. Dessa möten ska dock genomföras i SKKs regi och under särskilda former. 
SKK har också medgivit generell dispens för specialklubbar att hålla års- och fullmäktigemöten 
fram till den 30/9. 
Alternativen och sitautionen som sådan diskuterades.  

 Styrelsen beslutar att 
- Ställa in årsstämman i Uppsala och Urban får i uppdrag att undersöka dispensmöjlighet att 

senarelägga årsstämman den 3/10.  
- Mona tar upp frågan med Västernorrland att arrangera årsstämman i samband med Älghunds-

SM om dispens beviljas av SKK.  
- Lena får därefter i uppdrag att sända ut till lokal- och rasklubbar och informera om beslutet 

samt planerna för stämman. 
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§ 5 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 Styrelsen beslutar att 
- Kalla till ordförandekonferens via zoom när SKK lämnat besked. 
- Hålla täta kontakter framöver med tanke på den rådande situationen. 
- Matts-Olof får i uppdrag att kontakta den tänkta profilen för nästa Älghunden samt att Lena 

också skriver några rader. 
 
§ 6 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 

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

 

 

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


