SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 4/2010
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

lördagen den 3 juli 2010

Plats:

Moskogen - Undersåker

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Jan-Anders Thorud
Stig Alsbäck
Conny Jakobsson
Claes Johansson
Ove Henriksson
Hans Lantz
Joel Olenäs

Arne Carlsson

Adjungerande
Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Efter komplettering av dagordningen godkänna densamma.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 2 OCH 3/2010
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna och lägga protokollen till handlingarna.
§ 4 ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL 2010
Styrelsen har tagit del av protokollet och fick följande uppdrag under punkt 17
motioner.
- Motion 2. Korrigera texten att det var BÄK och inte DÄK som yrkar att motionen
tillstyrks. AK fick även i uppdrag att se över nuvarande skrivning.
- Motion 3. Ett nytt forum för Jyckedata frågor har skapats och en Nordisk databas är
planerad. En översyn av listorna har påbörjats.
- Motion 4. Styrelsen ger jaktprovskommittén i uppdrag att arbeta i motionens anda inför
kommande regelrevidering.
- I och med ovanstående lägga protokollet till handlingarna.
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§ 5 AVELSKOMMITTÉN
RAS ang. AD/HD rekommendationer, skall kompletteras under året.
Programmet för Avelskonferensen i Rättvik är färdigt. Utställnings -data samt
jaktprovskommittén skall redogöra för pågående arbeten med start kl 10.00
Eva Hertil föreläser på konferensen och ögonlyser både lördag och söndag.
Svenn Tore Feet och Ove Helge Lo kommer från Norge. Finland kan inte närvara p.g.a. egen
avelskonferens samma helg.
Avelskonferens SKK mars 2011
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten
- Boka boende åt norrmännen och Eva Hertil.
- AK får i uppdrag att utse representanter till SKK konferensen.
§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Arne informerade om kommande regelrevidering.
NM inbjudan.
Ansökan om Viltspårchampionat för älghundar skickat till SKK.
Björn och vildsvinsdokument.
Nordiska unionsmöten planerade.
Domarutbildningskonferens för ca. 16 st vildsvinsdomare 30-31 juli.
Vildsvinsregelrevidering, enligt upplagd tidsplan till 2012.
Styrelsen beslutar att:
- SÄK ansöker om att förlänga revideringsperioden för löshundsprov till 2013.
- Ansöka hos SKK om bidrag till Regelrevideringsmöte i början av 2012. Budget för
detta görs av JK.
- Ta bort vildsvinskontakt från björnkontakt dokumentet. Scanna in de protokoll som
-

kommer ang. björnkontakt och lägga ut på hemsidan under Jaktprov.
Lena skickar inbjudan NM till de Nordiska länderna. Stig kompletterar med mer
information senare för utskick.
Kalla till unionsmöte i samband med NM i Lycksele.
Kostnadsersättning utbetalas till vildsvinsdomarutbildningskonferensen.
Ansökan skickas till SKK ang. bidrag till regelrevideringsmöte 2011 för
vildsvinsproven.
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§ 7 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Exteriördomarkonferens 2013.
Exteriördomarkonferens i Norge.
Utställningsdomare inom klubben.
Nya utställningskonsekvenser. Utbildningen.
Styrelsen beslutar att:
- Skicka omgående budget för ansökan om bidrag till exteriördomarkonferens 2013
preliminär kostnad 330 000.
-

Lennart Holmsten och Thomas Eriksson åker till Exteriördomarkonferensen i Norge.
SÄK betalar för Thomas Erikssons medverkan.
Utställningskommittén gör förfrågan hos lokalklubbarna om de har någon passande
person för utbildning till exteriördomare.
Ove sänder till lokalklubbarna en rekommendation att klubbarna anlitar
utställningsdomare som deltagit vid SÄK’s exteriördomarkonferenser.
Utställningskommittén får i uppdrag att utse någon för utbildningen till de nya
utställningsreglerna.

§ 8 DATAKOMMITTÉN
Nya utställningsreglerna måste ändras i Jyckedata.
Styrelsen beslutar att:
- Beställa hos Tornevall programmeringsarbete Jyckedata för att förbereda för de nya
harmoniserade utställningsreglerna som skall gälla fr.o.m.10/1 2011.
- Se över alternativa lösningar på datahantering.
§ 9 REDAKTIONSKOMMITTÉN
Artikel från Hans Rosenberg ang. exteriördomare.
Styrelsen beslutar att:
- Publicera artikeln i ÄH4.
§ 10 EKONOMIRAPPORT
Flytten till Östersund kommer att påverka Övriga kostnader i budgeten något.
Halvårsbokslut skickas ut i augusti.
Kanslistens lön.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten
- Lennart Holmsten får uppdraget att löneförhandla med Lena Elvén.
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§ 11 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Styrelsen beslutar att
- Kalla till styrelsemöte vecka 44. Plats bestäms senare.
§ 12 MÖTETS AVSLUTNING
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs

Lennart Holmsten

Sekreterare

Ordförande
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