SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 3/08
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

fredag den 25 maj 2008

Plats:

Fars Hatt, Kungälv

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Roland Persson
Stig Alsbäck
Håkan Forsman
Claes Johansson
Arne Carlsson
Ove Henriksson
Joel Olenäs
Conny Jakobsson
Valberedningens ordförande Inge Öhrnerling
§13 Lars West
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 2/2008
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna och lägga protokollen till handlingarna.
§ 4 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
Valphänvisning Internet SKK
Sjukdomsanmälans blankett
ID kontroll vid utställning
Listor statistik Jyckedata
Styrelsen beslutar att:
- Valphänvisning bordlägges till nästa möte.
-

Sjukdomsfall som skall läggas ut på hemsidan skall även sändas till sammankallande i
lokala avelsgruppen och avelsansvarig i rasklubb samt till Ewy för uppdatering
Jyckedata-användare.

-

ID kontrollen vid utställning skall följa SKKs direktiv med stickprov.

-

Bert Frohm och Leif Gard kommer att hjälpa till med avelsstatistik ur Jyckedata.
Ersättning utgår enligt tidigare rutiner.

-

Medlemskap i NKK för statistikförarna betalas av SÄK.

-

Med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
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§ 5 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÈN
Framtagning och redovisning av listor och statistik ur Jyckedata.
Utredning ang. införande av Norskägda hundar i Jyckedata (protokoll 2/2008 § 11)
Styrelsen beslutar att:
- Statistik ur Jyckedata som publiceras skall följa fastställda avelskriterier av SÄK. På
förekommen anledning; så tillhör rätten till avelsdatabasen i Jyckedata SÄK.
- I nu läget invänta den datasamordningen som är under utredning mellan de Nordiska
länderna.
§ 6 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÈN
Vildsvinsprov med älghundar
Skrivelse från medlemmar i JHÄK ang. jaktprovsfrågor
Informations DVD om Jaktprovsregler.
Styrelsen beslutar att:
- Framlägga tidigare fastställt förslag på vildsvinsprov för årsstämman.
- Bordlägga skrivelsen till nästa möte.
- Inköpa DVD skiva och kopiera 1 ex till varje lokalklubb.
§ 7 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGKOMMITTÈN
Skrivelse från SKK ang svagheter och defekter Jämthund/Gråhund
Styrelsen beslutar att:
- Lennart förbereder svar på skrivelse till nästa möte.
§ 8 RAPPORT FRÅN UNGDOM OCH UTVECKLINGSKOMMITTÉN
Inget nytt att rapportera
§ 9 RAPPORT FRÅN ARNE ANG ROVDJURSFRÅGOR
Arne rapporterade om incidenter som inträffat med björn för bl.a. folk som arbetar i skogen.
Varg som oskyggt visar sig i och vid bebyggelse.
Styrelsen ser med oro på rovdjursutvecklingen och hanteringen av rovdjursfrågor på
centralt håll
§ 10 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÈN
Tryck av folder till World Dog Show 2008 inklusive engelsk översättning samt banderoller.
Styrelsen beslutar att
- Trycka 1000 ex av folder med informationsblad om jakt med älghund på engelska.
-

Inköpa 1 st banderoll för utom och inomhusbruk samt 2 st i papper för inomhusbruk
med presentationstext och älgklöven.
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§ 11 EKONOMI RAPPORT
Lena informerade om dagsläget samt att många nya medlemmar tillkommer.
Annonsförsäljningen till Älghunden följer budget.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten
§ 12 SKRIVELSER
Från SKK ang förtjänsttecken vid KF 2009.
Sent inkommen motion från Björnhundklubben.
Utökning av älghundsraser för utställningsdomare Anna Fors Ward
Styrelsen beslutar att
- SKK skrivelsen bordlägges till nästa möte
- Björnhundklubbens motion återsändes till rasklubben pga. att den inte inkommit i
stadgeenlig tid.
-

Tillstyrker ansökan från Anna Fors Ward. Protokollsutdrag till Anna Fors Ward samt
kopia till SKK.

§ 13 ÖVRIGA ÄRENDEN
SÄK,s förtjänsttecken
Exteriördomarkonferensen 2009. Lars West rapporterade om de förberedelser som redan är
gjorda med bl.a. vilka domare som skall presentera de olika raserna samt bad om mandat
för kostnader för fotograf till bilder för raskompendierna. Konferenssekreterare saknas i
dagsläget. Hundar i närområdet kommer i första hand tas ut.
Styrelsen beslutar att
- Tilldela Roland Persson SÄK,s förtjänsttecken i samband med årsstämman. I beslutet
deltog inte Roland Persson.
-

Godkänna Lars West rapport över exteriördomarkonferensen samt tillstyrka
bildkostnader.

§ 14 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING


Lennart förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs

Lennart Holmsten

Sekreterare

Ordförande
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