SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 1/09
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

torsdag den 12 och fredag den 13 mars 2009

Plats:

Söråkers Herrgård, Timrå kommun

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Jan-Anders Thorud
Stig Alsbäck
Håkan Forsman
Claes Johansson
Ove Henriksson
Joel Olenäs

Arne Carlsson
Conny Jakobsson

Adjungerande
Lena Elvén
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 5/2008
§ 5 Minnesanteckningar från ordförandekonferens ang. rasmästerskap
§ 8 ang. uppdateringsfrekevensen av jyckedata
Styrelsen beslutar att:
- Kontakta gruppens sammankallande ang. turordning för olika rasmästerskap
-

-

Av kostnadsskäl, tillsvidare göra 2 totala uppdateringar från SKK per år, men att i
samråd med programmeraren, själva göra uppdateringar fortlöpande på Internet
versionen under året.
Godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2009
I stadgeenlig tid har 5 motioner inkommit till SÄKs kansli. Styrelsen behandlar motionerna.
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.
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§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2008
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2008 efter en del redaktionella ändringar 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.
§ 6 BOKSLUT 2008
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna förelagt förslag till bokslut för 2008 att föreläggas för årsstämman.
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt
anmälda delegater.
- Lennart föredrar resultat- och balansräkningen för årsstämman.
§ 7 BUDGET 2009 OCH 2010
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna budgetförslag för 2009 och 2010 att föreläggas för årsstämman.
-

Lennart föredrar budgetförslagen på årsstämman.

§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2009
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagd verksamhetsplan för 2009.
§ 9 ÅRSMÖTESPROGRAM
Styrelsen beslutar att:
- Arrangera avelskonferens från kl. 13.00 fredagen den 24 april, där även ordföranden
bör närvara. Thomas Eriksson informerar om Exteriördomarkonferensen i Timrå.
- Ordförandekonferens från kl. 15.15 och avelskonferensen fortsätter med
listgenomgång.
- Fastställa redovisat program.
§10 OMEDELBAR JUSTERING
Styrelsen beslutar om:
Omedelbar justering av § 4 – 9.
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§ 11 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
Håkan föredrog AK’s senaste protokoll 2009 01 15-18.
Håkan föredrog inkomna skrivelser till avelskommittén.
Styrelsen beslutar att:
- Lokal- och rasklubbarna har givetvis fritt val att engagera ev. föredragshållare i sin
verksamhet.
- Lägga protokollet till handlingarna.
- Kommittén tillsammans med Lennart besvarar inkomna skrivelser.
§ 12 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN
Önskemål har framförts om publicering av olika listor på lokal- och rasklubbars hemsidor.
En utskrift i Excel-format av jaktprovsresultaten, är beställd av programmeraren, för att
enklare sortera.
Styrelsen beslutar att
- Lokal- och rasklubbar får göra listor klubbvis och lägga ut på hemsidor mm. De måste
följa SÄK’s fastställda listor med kriterier och uppställning. Listkriterierna finns på
SÄK’s hemsida under Avel/avelsgrupper/listor
§ 13 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
Arne informerade från Unionsmötet i Norge.
Diskuterades reseersättningar för deltagande hundägare i NM i framtiden.
Styrelsen beslutar att
- Tilldela reseersättning enligt gängse regler, nuvarande 18,50/mil till hundägare som
deltar i Nordiska Mästerskapet för SÄK.
§ 14 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Förelåg ansökan från utställningsdomare om Vidareutbildning från Ewa Nielsen och Hans
Almgren.
Rasklubbsutställning Hälleforshundklubben.
Remiss ang en eventuell harmonisering av NKU ländernas utställningsbestämmelser.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna Ewa Nielsen för vidareutbildning. Utställningskommittén besvarar inkomna
ansökningar.
- Föreslå Hälleforshundklubben att ta kontakt med någon lokalklubb för gemensam
utställning. Utställningen skall var öppen för alla älghundraser.
- Lennart Holmsten hanterar remissen ang. NKU ländernas utställningsbestämmelser
med SKK vid mötet på Öster-Malma och redovisar remissvaret vid nästa styrelsemöte.
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§ 15 RAPPORT FRÅN UNGDOMS- OCH UTVECKLINGSKOMMITTÉN
Ingen aktivitet.
Styrelsen beslutar att
- Upphöra med kommittén och föreslå, de lokalklubbar som vill, att bilda
ungdomskommittéer.
§ 16 RAPPORT FRÅN ARNE ANG ROVDJURSFRÅGOR
Arne redovisade en skrivelse till Svenska Kennelklubben om utebliven Rovdjursförvaltning.
Förelåg skrivelse från Robert Briland ang. tillsättande av rovdjursgrupp/etikgrupp.
Styrelsen beslutar att
- Skicka skrivelsen om rovdjursförvaltning till SKK och publicera skrivelsen på SÄKs
hemsida.
-

Översända skrivelsen från Robert Briland till jägarorganisationerna,

§ 17 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN
Älghunden nr 1/2009 är klar för tryckning. Annonsförsäljningen är god även detta år.
Lena presenterade ett nytt informationsblad. Bladet 2-sidig i färg.
Styrelsen beslutar att
- Trycka upp 2000 ex av nya informationsbladet.
-

Med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 18 EKONOMIRAPPORT
Lena föredrar den ekonomiska rapporten som gäller för januari.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten
§ 19 SKRIVELSER
Inbjudan från Svensk Vita Älghundsklubben till klubbmöte den 16-19 juli 2009.
Anmälan till SKK Kennelfullmäktige 29-31 maj 2009.
Från VSÄK ang. vargproblem i området.
Remiss ang. SKKs grundregel 3:3 är besvarad till SKK 2008 02 28 via fax. från AK.
SKKs jaktklubbsmöte på Öster-Malma 17-18 april
Styrelsen beslutar att:
- Anmäla Lennart Holmsten till Sv Vita ÄK’s klubbmöte.
- Anmäla till Kennelfullmäktige: Lennart Holmsten, Håkan Forsman, Arne Carlsson
och Joel Olenäs.
- Efter att tagit del av Västsvenskas skrivelse, i en mycket aktuell fråga, har Arne gjort
en skrivelse att sändas till SKK.
- Lennart Holmsten åker till Öster-Malma.
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§ 20 ÖVRIGA ÄRENDEN
Stadgeändring på §4 och 7 ang. avgift för nästpåföljande verksamhetsår.
SM domare från lokalklubbarna.
Minnesanteckningarna från Specialklubbskonferensen 31 jan.
Öronmärkning med tatuering av valpar.
Styrelsen beslutar att:
- Stadgeändringen föreläggs på årsstämman 2009.
- Förslaget på SM-domare tas upp på ordförandekonferensen och årsstämman 2009.
- Efter att ha tagit del av minnesanteckningar från specialklubbskonferensen lägga den
samma till handlingarna.
- AK tillskriver SKK ang. förbud till örontatuering utan bedövning. Vi instämmer med
veterinärernas protester mot beslutet.
§ 21 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Styrelsen beslutar att
- kalla till ett styrelsemöte i Tällberg 24/4 kl. 08.30 – 12.00.
§ 22 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING


Lennart förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Lennart Holmsten
Ordförande
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