SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 4/09
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

lördag den 27 juni
söndag den 28 juni
Öster Malma

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Jan-Anders Thorud
Arne Carlsson
Conny Jakobsson
Håkan Forsman
Ove Henriksson
Joel Olenäs
Claes Johansson
Adjungerande
Lena Elvén
Anmält förhinder
Stig Alsbäck

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
 Godkänna förelagt förslag till dagordning
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 2 OCH 3/09 SAMT
KONSTITUERANDE
Styrelsen beslutar att:
 Godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.
§ 4 ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL 2009
Styrelsen beslutar att:
 Lägga protokollet till handlingarna.
§ 5 KOMMITTÉER OCH FUNKTIONÄRER
Styrelsen beslutar att:
 fastställa nedanstående organisation med kommittéer och funktionärer.
 kommittéer och funktionärer får när så krävs, adjungera resurspersoner.
Redaktionskommittén
Lennart Holmsten
Lena Elvén
Rolf Olofsson
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Avelskommittén
Håkan Forsman
Ordf.
Jan-Anders Thorud
Åsa Juberget
Bert From
Kontaktperson från varje ansluten rasklubb adjungerad.
Vakant
(Jämthundklubben)
Daniel Cedering
(Laikaklubben)
Leif Gulin
(Hälleforshundklubben)
Vakant
(Vita älghundsklubben)
Anders Lundmark
(Björnhundklubben)
Jaktprovskommittén
Arne Carlsson
Stig Alsbäck
Conny Jakobsson
Vildsvinsgruppen
Utställningskommittén
Ove Henriksson
Claes Johansson
Thomas Eriksson
Datakommittén
Joel Olenäs
Claes Johansson
Lena Elvén
Ewy Bohman
Ingegerd Arvidsson
Lars Tornevall
Mona Sundqvist

Ordf.

adj.

Ordf.
adj.

Ordf.
kansli, webbansvarig
adj.
adj.
jyckedata
adj.

Utbildningsansvarig
Lennart Holmsten
Nordisk Älghundunion
Lennart Holmsten
Håkan Forsman
Aksel Lindströms Minnesfond
Håkan Forsman
Joel Olenäs
SM kommitté
Lennart Holmsten
Holger Nilsson
Ledamöter från arrangerande lokalklubbar
Rovdjurskommitté
Arne Carlsson
Ordf.
Ordförande i lokalklubbarna BÄK, DÄK samt GÄK.
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Annonsansvarig
Lena Elvén
Ansvarig utgivare för Älghunden
Lennart Holmsten
§ 6 KENNELFULLMÄKTIGE 2009
Nyheter:
 Kennelfullmäktige som kallas till vart annat år, kommer nästa gång att hållas på
hösten 2011.
 Fullmakt för delegater som inte kan närvara, innebär att vår klubb (SÄK) kan skicka
bara 2 delegater nästa gång.
 HUND 2009 – Hundägare behöver bara vara medlem i en specialklubb (SÄK) för att
få ställa ut på SKKs HUND 2009.
Styrelsen beslutar att:
 Godkänna rapporten.
§ 7 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
Håkan rapporterar om avelskommitténs möten sedan förra styrelsemötet.
AD- möte med SKK Helen Rosenberg och Åke Hedhammar samt från AK Håkan och Åsa.
Rekommendation att AD-röntga före avel eller i annat fall i samband med HD-röntgen.
Planerar för rasträff i Rättvik med lokala avelsgrupper.
AK begär hos datakommittén de listor som skall framställas. AK kommer att se över dagens
listredovisning och göra en översyn av behovet av listor.
AK väcker även tanken om behovet att införskaffa Genetica.
RAS för gråhunden som redovisades på årsstämman är komplett för godkännande.
AK föreslog också om möjligheten om en utvärdering av rasers utveckling från förra
exteriördomarträffen till årets.
Styrelsen beslutar att:
 Beställa programmet LatHunden hos Genetica AB, till Åsa Juberget.
 Rev av RAS för Gråhund godkändes och skickas till SKK.
 Lennart tillsammans med utställningskommittén ser över möjligheten att göra en
utvärdering av exteriören på älghundsraserna som påbörjats av AK.
 godkänna rapporten
§ 8 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
Älghunds-SM; rapport att allt går enligt plan men att det finns gott om vildsvin i
provmarkerna!
Den reviderade versionen av Bestämmelser för Älghunds-SM granskades.
Möte med Älghundsunionen den 4-5 juli i Upplands Väsby.
En förfrågan från SKK ang. antal genomförda jaktprov på vildsvin och prisfördelning.
Statistiken för detta tas fram av Jan Gustavsson, Gemla, klart till 1 september.
Championat på vildsvinsprov. Förklaring läggs ut på hemsidan: ” I samband med den
normala revideringen av regelverken för SÄK's jaktprov, meddelar SÄK till SKK också vilka
meriter som skall ingå, vilket inte är klart i dagsläget”.
Arne rapporterade även från träff med provansvariga i Jämtland/Härjedalens ÄK den 14 juli.
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Styrelsen beslutar att:
 godkänna de reviderade bestämmelserna för Älghunds-SM och lägga ut densamma på
hemsidan.
 godkänna rapporten
.
§ 9 RAPPORT FRÅN ROVDJURSKOMMITTÉN
Arne rapporterade om regeringens proposition om vargjakt och om den kommande beslutade
björnjakten.
Styrelsen beslutar att:
 godkänna rapporten
§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ansökan om utökning av raser har inkommit från:
 Anita Whitmarsh, Flen.
 Hans Almgren, Huddinge.
 Eva Nielsen klar sedan tidigare
Styrelsen beslutar att:
Godkänna Anita Whitmarsh samt Hans Almgren, Huddinge. Ove meddelar.
§ 11 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN
Brev från Henrik Steffansson i BÄK, ang. önskemål om utbildning i Jyckedata.
Styrelsen beslutar att:
 Datakommittén gör ”Skärmdumpar” för lokala avelsrådens behov i de fall det behövs.
Kontakta Joel eller Claes. Data ansvariga ute i klubbarna får sin utbildning av Ewy
och Ingegerd, inget behov därifrån har framförts.
 Se över rutinerna för uppdaterings skiva av Jyckedata för DA i klubbarna.
 Joel tar kontakt med Lars Tornevall om ett möte i augusti med datakommittén i SÄK.
§ 12 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN
Redaktionskommittén föreslår en höjning av företagsannonserna p.g.a. att
priset på annonserna inte täcker färgsidornas tryckkostnader.
Två annonser är fel i Älghunden nr 3/2009. I dagsläget vet vi inte vad som hänt.
Styrelsen beslutar att:
 Höja priserna på företagsannonserna med 200 kr. Avelsannonserna ingen prishöjning.
 Lena tar kontakt med tryckeriet för utredning av de felaktiga annonserna.
 Joel och Claes i mån av möjlighet korrekturläser Älghunden innan den går i tryck.
 Lena tar in offerter för 2010 och 2011 på tidningen Älghunden.
§ 13 SAMMANTRÄDESPLAN
Styrelsen beslutar att:
Nästa styrelsemöte under vecka 44 i Ljungaverk, Västernorrland.
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§ 14 KANSLISTENS LÖN
Styrelsen beslutar att:
 Lennart Holmsten får uppdraget att förhandla med Lena ang. lön från augusti 2009 –
juli 2010.
§ 15 INKOMNA SKRIVELSER
SKK’s valpinstruktörsutbildning
SKK’s svar ang. rasansvar för Plotthund, som SÄK avböjt.
SKK’s uppföljning av utbildning för uppfödare
Styrelsen beslutar att:
 Sända skrivelsen valpinstruktörsutbildning till lokalklubbarna.
 Notera att SKK har rasansvaret för Plotthund.
 Claes skickar vidare uppföljning av utbildning för uppfödare till Krister Berggren för
handläggning av enkäten.
§16 EKONOMIRAPPORT
Lena redovisade hittills i juni bokförda redovisning. Exteriördomarkonferensen hålls inom
budgeten och ansökan om utbetalning av bidrag är skickad till SKK.
Kennelfullmäktige blir väldigt dyrt vartannat år, men kan fortsättningsvis bli billigare,
eftersom endast två delegater behöver närvara.
Medlemsantalet strax över 8000 medlemmar.
§ 17 ÖVRIGA ÄRENDEN
SÄK har fått ett bra erbjudande om gratis mobilt bredband fram till årsskiftet, samt en liten
bärbar dator, till förmånligt pris.
Lena och Joel har undersökt möjligheten med nytt medlemsregister. Hur vi än gör så finns det
inga register, till överkomliga priser, som man slipper ”bocka av” betalningarna i. Fördelen
med vårt nuvarande register är att vi har koll på registret och kan ta ut de listor som vi
behöver. Osa kommer att hjälpa till med att göra en förbättring av programmet.
Det är viktigt att lokalklubbarna inför utställningar och jaktprov, kontrollerar om hundägaren
är medlem i SÄK/Lokalklubb. Register går lätt att skicka från kansliet i bokstavsordning.
Styrelsen beslutar att:
 anta erbjudandet och beställa dator samt mobilt bredband. Abonnemanget tillhör SÄK.
 För att inte missa så många inbetalningar i början på året, så kommer
inbetalningskort/medlemskort att skickas ut separat i december 2009 till alla
medlemmar. Portokostnaden kommer att läggas ut på lokalklubbarna, precis som
tidigare vid denna hantering.
§ 18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
 Lennart förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekr.

Lennart Holmsten
Ordf.
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