SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 2/08
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

lördag/söndag den 15-16 mars 2008

Plats:

Upplands-Väsby

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Roland Persson
Stig Alsbäck
Håkan Forsman
Claes Johansson
Arne Carlsson
Ove Henriksson
Conny Jakobsson

Joel Olenäs

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 8/2007 och 1/2008
Håkan föredrog de uppdrag och åtgärder som avelskommittén fick under § 7 i protokoll nr
8/2007. Forskningsmedel från SKK för sjukdomen PRA är beviljat med 75 000 kronor
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

§ 4 AU-PROTOKOLL 2007-11-08 och 2007-12-09
Styrelsen beslutar att:
- Med godkännande lägga protokollen till handlingarna.

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2007
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2007 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 2007
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna förelagt förslag till bokslut för 2007 att föreläggas för årsstämman.
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt
anmälda delegater.
- Arne föredrar resultat- och balansräkningen för årsstämman.
§ 7 BUDGET 2008 OCH 2009
Styrelsen beslutar att:
- Föreslå årsstämman att höja medlemsavgiften med 20 kronor för 2009.
- Godkänna budgetförslag för 2008 och 2009 att föreläggas för årsstämman.
- Arne föredrar budgetförslagen på årsstämman.
§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2008
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagd verksamhetsplan för 2008.
§ 9 ÅRSMÖTESPROGRAM
Styrelsen beslutar att:
- Fastställa redovisat program.
§ 10 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2008
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.
§ 11 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
Håkan föredrog följande:
Varför SKK ej ändrar sitt beslut att ej införa HD-status i stamtavlan
Frikort till utställningar för adjungerad i avelskommittén
Förhöjd ersättning till adjungerad i avelskommittén
Till avelskonferensen i Östersund är programmet ännu inte helt klart då föredragshållare
bl.a. inte är helt klart. Glaukom, tandkort och uppfödarecertifikat är också frågeställningar
som skall tas upp. Genomgång av listor samt specifika ärenden för de ”små raserna”.
Arbetsordning för intypning av hund. Gäller Svensk Vit Älghund och Hälleforshund.
Tandkort
Inbjudan till Norge och Finland för avelskonferensen i Östersund.
Förslag om att lägga in prov och utställningar från Norge på Norska hundar i Jyckedata.
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Lista ABC 5-15 kullar.
Hantering av bekräftade sjukdomsanmälningar och arkivering.
Tillägg ang. PRA till RAS för jämthund.
Styrelsen beslutar att:
- Kansliet utfärdar frikort till utställningar till Åsa Juberget
- Höja telefonersättningen till adjungerade i avelskommittén.
-

Godkänna presenterat förslag till arbetsordning för intypning av raser.
Godkänna förslaget på Tandkort och att avelskommittén får i uppdrag att fortsätta med
utveckling av dito.
Avelskommittén inbjuder representanter från Norge och Finland till avelskonferensen i
Östersund 12-13 april 2008. SÄK står för logi och matkostnader för dessa.
Datakommittén får i uppdrag att utreda hur-vad-konsekvenser, om att lägga in Norska
hundar i Jyckedata
Ändra skrivningen i ABC listan över 5-15 kullar till bör istället för skall ang.
ögonlysning.
Efter att ha tagit del av sjukdoms och arkiverings hantering lägga rapporten till
handlingarna.
Godkänna och förelägga förslaget om tillägg till PRA för RAS jämthunden till
årsstämman.

§ 12 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
Presenterades ett förslag om att införa vildsvinsprov från och med hösten 2008 och att låsa
regelverket på 2 år.
Championatkrav enligt följande
Ett av följande tre krav skall krävas för ett Vildsvinschampionat SJ(V)CH



SJ(Lö)CH
2st 1:a pris Vildsvin



3st 1:a pris Vildsvin

samt ett 1pris Vildsvin
samt ett 1pris Älg

samt att ett av följande godkänt prov
 Godkänt Särskilt Älgspårprov
 1 pris Viltspårprov öppen klass
 Godkänt eftersöksprov Vildsvin
Redogjorde över överklagan på jaktprov med Jämthunden Balto
Ansökan på Internationellt jaktprov från GÄK
Den förstudie/utvärdering jaktprov som redovisades på ordförandekonferensen 2007 och som
utlovades redovisas i Älghunden har inte levererats.
Utbildningsvideo vid jaktprov på älg.
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Styrelsen beslutar att
- Godkänna förslaget på vildsvinsprov enligt jaktprovskommitténs förslag och att
framlägga detta vid årsmötet i Kungälv
- Enligt jaktprovskommitténs utredning avslå överklagan på Jämthunden Balto.
Skrivelse med motivering till avslaget sändes till hundägaren samt berörd lokalklubb.
- Avslå ansökan om Internationellt Jaktprov från GÄK p.g.a. av att provet inte är öppet
för alla SÄK´s Internationella raser.
- Begära skriftlig redogörelse över förstudien/utvärderingen av jaktproven för
presentation i Älghunden nr 2 eller nr 3
-

Claes får i uppdrag att förhandla och förvärva utbildningsvideo för jaktprov, att
användas av lokalklubbarna vid utbildningar.

§ 13 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Förelåg ansökan från utställningsdomare om utökning av sitt rasregister
Förelåg skrivelse på klagomål på utställningsdomare
Lennart rapporterade om exteriördomarkonferensen 2009
Styrelsen beslutar att
- Begära in uppgifter från lokalklubben över respektive utställningsdomare som vill
-

utöka sitt rasregister. Utställningskommittén handlägger inkomna ansökningar.
Översända SKK´s svar över klagomål vid utställning till berörd domare
Med godkännande lägga rapporten till handlingarna

§ 14 RAPPORT FRÅN UNGDOM OCH UTVECKLINGSKOMMITTÉN
Ungdomsgruppen som träffades i Rättvik 2007 återkommer angående aktiviteter senare.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten
§ 15 RAPPORT FRÅN ARNE ANG ROVDJURSFRÅGOR
Arne redovisade remissvaret till SKK på rovdjursutredningen
Rapporterade om senaste nytt från Skanulv och det stora antal vargrevir man hitintills
inventerat.
Delar av styrelsen har deltagit i rovdjurs manifestationer under hösten.
Styrelsen beslutar att
- Ställa sig bakom remissvaret som skrivits tillsammans med Stövarklubben
- Med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
§ 16 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN
Joel rapporterade om träffen med Lars Tornevall i december 2007 ang. Jyckedata.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
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§ 17 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN
Presenterade Lena ett förslag till broschyr i A5 format till World Dog Show 2008.
Styrelsen beslutar att
- Beställa 1000 exemplar av den presenterade broschyren för utdelning vid World Dog
Show 2008.
- Lena och Lennart representerar SÄK vid World Dog Show i Stockholm tillsammans
med representanter från berörda rasklubbar.
§ 18 FÖRTJÄNSTTECKEN
Styrelsen beslutar att
- Enligt Västsvenska ÄK´s förslag tilldela Ewy Bohman och Ingegerd Arvidsson SÄK´s
förtjänsttecken vid årsstämman.
- Föreslå årsstämman att utse Harald Gustavsson till hedersmedlem i SÄK.
§ 19 EKONOMIRAPPORT
Lena föredrar den ekonomiska rapporten som gäller för januari och februari. Många nya
medlemmar har tillkommit under perioden.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten
§ 20 ÖVRIGA ÄRENDEN
Inbjudan till temadagar på Öster-Malma.
Styrelsen beslutar att
- Anmäla Lennart Holmsten, Roland Persson och Torkel Norling till SKK’s
Jakthundskommitté och Sv. Jägarförbundets seminariedagar på Öster-Malma den 18-19
april 2008.
§ 21 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Styrelsen beslutar att
- kalla till ett styrelsemöte fredag den 25 april 2008 kl 08.30 på Hotell FARS HATT i
Kungälv.
§ 22 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING


Lennart förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs

Lennart Holmsten

Sekreterare

Ordförande
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