SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 4/2012
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

måndag den 5 november 2012

Plats:

Hussborg Ljungaverk

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

Arne Carlsson

Adjungerande
Lena Elvén
Anmält förhinder
Claes Johansson
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 3/2012,
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 MINNESANTECKNINGAR FRÅN ORDFÖRANDEKONFERENSEN I
GÄLLIVARE
Styrelsen beslutar att:
 Rekommendera att hundarna är jaktprovsmeriterade vid Rasmästerskapen. I övrigt
hänvisar vi till Arbetsordningen nr:29
 Arne tillskriver arbetsgruppen för effektivisera utbildning av domare och arbetsmanual.
(Motion 5/2011)
§ 5 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
RAS för Jämthund är ute för korrektur. Efter detta och godkännande av SÄK sänds den till
SKK.
Tydlig info ang. HD index skall tas fram för Jämt- och Gråhund. Rekommendationerna ska
vara samma som vi nu har, A och B höfter tills vidare. En avelrådsträff planeras.
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Styrelsen beslutar att:
- Ge avelskommittén mandat för avelsträff. När och var när det är lämpligt.
- Godkänna rapporterna.
§ 6 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
Jaktprov på frilevande björn. SKK’s JhK har svarat på vår förfrågan att frågan om jaktprov på
frilevande björn måste analyseras mer ingående ur såväl formella som jaktpolitiska skäl.
Nytt fr.o.m. 2013. Det går det inte att ansöka om Internationella prov eftersom det måste vara
minst 2 nordiska länder med samma provregler (Sverige och något mer).
Provregler till engelska. Enligt SKK har bl.a. SÄK inte gjort någon översättning.
Eftersom vi inte kommer att kunna ha några internationella prov 2013, så kommer heller inte
reglerna att översättas. Det skulle innebära en stor kostnad för SÄK till ingen nytta.
Yttrande till SKK ang. NÄK’s besvärskrivelse
Styrelsen beslutar att
- Jaktprovskommittén tillskriver/bjuder in ras- och lokalklubbarna för diskussion ang.
björnprov på frilevande björn.
-

Att efterhöra med lokalklubbarna efter ”skogsprotokoll” som används i
lokalklubbarna, för ev. framtagande av ett enhetligt protokoll för SÄK.

-

Tillsända lokal och rasklubbar yttrandet till SKK ang. NÄK’s besvärskrivelse samt
lägga ut på hemsidan.

-

Godkänna rapporten

§ 7 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Avslag från SKK ang. exteriördomarkonferensen 2015 med motiveringen att den ligger för
nära i tid med senaste konferensen.
Träff för utställningsansvarig/dataansvarige – inget förslag har ännu ej kommit in. Undersöker
om det går samordna med diskussion ang. björnprov på frilevande björn.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 8 DATAKOMMITTÉN
Provdata JHÄK. Claes skulle få en testfil för att se hur exportfunktionen till jyckedata
fungerade, vilket kom bara här om dagen.
Nu hämtas uppgifter från Jyckedata.
Några felaktigheter finns fortfarande. Det skulle lösas ganska omgående.
Exportfunktionen fungerar fortfarande inte.
Skall testas och fungera till nästa provsäsong.
SÄK är intresserad att köpa programmet när det är klart.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
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§ 9 REDAKTIONSKOMMITTÉN
Det behövs nya vimplar med SÄK’s logga på. Den gamla är för stor och står Edsbyn på. Den
nya bör det bara stå Svenska Älghundklubben (logga) samt webbadressen på.
Älghunden nr 4 är insänd till tryckeriet.
Styrelsen beslutar att
att Lena begär offert på Flagga/vimplar för SÄK.
§ 10 SKRIVELSER
Styrelsen har
- Inkomna skrivelser gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN
SKK’s Hamiltonplakett samt förtjänsttecken.
Annonstorg valpannonser på SÄK’s hemsida. För att få det mera samlat är förslaget att,
kontrollerade annonser hos lokalklubbarna skickas vidare till SÄK’s kansli för publicering på
SÄK’s hemsida.
Styrelsen beslutar att:
- Föreslå SKK att Hamiltonplaketten tilldelas Klövkampens Kennel, Per-Erik Persson
och Anna-Sara Persson, Vilhelmina. Jämn kvalité och bra policy. (Hans o Lennart
formulerar motivering m.m. till SKK).
- Föreslå SKK att Lennart Holmsten tilldelas SKK’s förtjänsttecken.
- Testa med att införa annonstorg för valpannonser under ett år.
§ 12 NÄSTA STYRELSEMÖTE
 Nästa styrelsemöte: 16-17 mars i Östersund, Scandic Syd.
§ 13 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Lennart förklarade styrelsemötet avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Lennart Holmsten
Ordförande

PROTOKOLL NR 4-2012

Sid 3 (3)

