SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 3/2012
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

lördag den 28 juli 2012

Plats:

Holiday Club, Åre

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Jörgen Myrén
Hans Lantz
Nils-Erik Pettersson
Jan-Anders Thorud
Joel Olenäs
Claes Johansson

Arne Carlsson

Adjungerande
Lena Elvén
Anmält förhinder
Conny Jakobsson
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 2/2012, KONSTITUERANDE, AUPROTOKOLL 20120614 SAMT ÅRSSTÄMMOPROTOKOLLET 2012.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

§ 4 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
 I år blir det ingen träff med lokala avelsråden i Rättvik men AK kommer att närvara vid
utställningen.
 Jan-Anders och Joachim Gunnarsson har haft en träff med Jämthundklubben ang. RAS.
 Jan-Anders redogjorde från möte i Dombås, Norge. SÄK vill ha bättre underlag för
avelsrådgivningen, fram till dess att det finns en fungerande avelsorganisation i Norge på
jämthund. Därför har vi ställt en formell förfrågan om lokala kontaktmän, som vi kan ha
kontakt med om/när det behövs.



HD index finns redan på SKK för jämthund. Officiell 2013-01-01. Gråhund ej klart än.
Två ansökningar ang. registrering av Hälleforsare är godkända av AK samt
Hälleforshundklubben. Handlingar är insända till SKK.
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Styrelsen beslutar att:
- Arne och Claes reser till Rättvik för SÄK’s räkning.
- Godkänna rapporterna.
§ 5 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
 Kommittén har skickat en förfrågan till SKK ang. att få igenom en kortare
regelrevideringsperiod på 1 år, på de Jaktprovsregler med GPS justerat och rättat med
förtydligande, som är inskickade att gälla från och med 2013. Beslut i detta får vi i
september.
 NM i Norge 21-22 september 2012.
 Laikaklubben efterfrågar jaktprov på frilevande björn.
 Resultatlista från SM-tävlingarna saknas på hemsidan
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
- Lägga ut deltagande hundar till NM på hemsidan, samt skicka mer information till
hundägarna. Skicka deltagarlista på NM deltagare till Holger Nilsson på Jaktjournalen.
Arne, Nils-Erik och Lennart åker till NM.
- Jaktprovskommittén tillskriver SKK/JhK ang. om det går att få igenom jaktprov på
frilevande björn.
- Claes gör en prislista från alla SM-tävlingar som varit och lägger in den på hemsidan.
§ 6 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
 Claes Johansson, Thomas Eriksson samt Bo Wallin, arbetar med att ta fram bilder till
Raskompendierna. Aktuellt är Jämthund, Hälleforshund och Svensk Vit Älghund.
Gråhund, samt Svart Älghund tas från Norge. Fellistan ska ses över inför de nya
Raskompendierna. PowerPoint material till SKK’s domarutbildning för Svenska raser 1517 november. Detta kan även användas till de Raskompendier som ska ändras/kompletteras
för nästa Exteriördomarkonferens. Ansökan inskickad för 2015.
 En skrivelse från Gunilla Hjerpe/VBÄK ang. utbildningsmöte för Utställnings- och
dataansvariga i klubbarna.
Styrelsen beslutar att
- En arbetsgrupp bör utses för Exteriördomarkonferensen. Väntar tills SKK har godkänt
insänd ansökan för 2015.
- Ett utskick till Rasklubbarna bör ske med ansökan om hjälp med att ta fram hundar
inför SKK’s exteriördomarkonferens närmare Stockholm.
- Claes undersöker om möjlighet att ordna ett möte i vår för Utställnings- och
Dataansvariga i lokalklubbarna. SÄK står för kost och logi för 1 person från varje
klubb. Vill klubbarna skicka fler 1-2 personer så betalar de för de.
- Vad gäller kontroll av medlemsavgifter inför utställningarna, så ska de ske innan
utställningen, i samband med anmälningarna, inte efter. Medlemslista skickas över mail
till anmälningsmottagaren.
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§ 7 RAPPORT ANG. ROVDJURSFRÅGOR
Jörgen har författat en skrivelse, som är skickad till SKK ang. förvaltningsplan gällande varg.
JhK har svarat att SKK för närvarande arbetar med sitt remissvar till Miljödepartementet på
rovdjursutredningen ”Mål för Rovdjuren SOU 2012:22”, där bl.a. förvaltningsplan på varg
ingår. Detta skulle vara inne 6 juli 2012.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 8 DATAKOMMITTÉN
 Uppdateringsskiva och brev skickat till Programmeraren ang. det som fortfarande saknas i
Jyckedata. Inget svar och ingen uppdatering ännu.
 Provdata-JHÄK, inte klart än. Webbaserat. Några lokalklubbar har anmält sitt intresse för
dessa. SÄK kan vara intresserad när programmet är klart och fungerar tillfredsställande.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 9 REDAKTIONSKOMMITTÉN
Älghunden nr 4.
Styrelsen beslutar att
- ÄH4/2012 kommer att vara oförändrad med utställningskritiken. Det beslutades om att
ta bort utställningskritiken på årsstämman 2012.
Detta kommer att gälla fr.o.m. ÄH4-2013. Då kommer det att redovisas resultat utan
kritik. T.ex. Utställning, reg.nr., namn, domare och resultat.
§ 10 SKRIVELSER


Svar från SKK ang. ansökan om ekonomiskt bidrag för regelkonferensen. Avslag
p.g.a. att detta endast medges till en ordinarie domarkonferens.
Styrelsen har
- Tagit del av skrivelsen.
§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN



Styrelsearbetet
Ordförandekonferens SM

Styrelsen beslutar att:
- Vara mera uppdaterad av vad som händer på mailen och ”svara alla” när fråga kommer
från övriga i styrelsen eller Lena på kansliet.
- Kalla till ordförandekonferens i samband med SM den 5 oktober i Gällivare. Lena
tillskriver lokal/rasklubbar om frågor som man vill lyfta.
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§ 12 NÄSTA STYRELSEMÖTE
- V. 45 måndagen den 5 november i Ljungaverk. Lena bokar Hussborgs vandrarhem.
§ 13 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Lennart förklarade styrelsemötet avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Lennart Holmsten
Ordförande
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