SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 5/2010
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

Tisdag 2 november 2010

Plats:

Moskogen - Undersåker

Närvarande styrelseledamöter
Lennart Holmsten
Stig Alsbäck
Ove Henriksson
Conny Jakobsson
Hans Lantz
Arne Carlsson
Joel Olenäs
Adjungerande
Lena Elvén
Anmält förhinder:
Claes Johansson
Jan-Anders Thorud
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna densamma.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 4/2010
 §6. SKK har avslagit ansökan om bidrag till regelrevideringsmöte för
vildsvinsprov.
 §7. SKK har även avslagit bidragsansökan för exteriördomarkonferensen
2013 pga. av det ska gå minst fem (5) år mellan konferenserna.
Ove har genomgått kurs för utställningsansvarig.
 §10. Lennart har löneförhandlat med Lena.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 MINNESANTECKNINGAR ORDFÖRANDEKONFERENSEN 8 OKT
Styrelsen har tagit del av minnesanteckningarna.
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§ 5 AVELSKOMMITTÉN
Hans informerade om att AK har haft 6 telefonmöten under året och planerar för ett
kommittémöte i januari 2011. Referat från Avelskonferensen i Rättvik kommer att publiceras
i Älghunden nr 4, samt rapport från Eva Hertil som föreläste om ögonlysning på konferensen .
Ett eventuellt avelsmöte i samband med årsstämman 2011.
Laikaklubbens skrivelse ang. ojämn mätning av älghundar på utställningarna.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten och ang. mätning av älghundar vid utställningar, se § 7.
§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Arne informerade om kommande regelrevidering. Möte i slutet av januari med unionen
planeras. Regelförslag på svenska skall tas fram till dess.
Vildsvinsregelrevidering. Möte planeras i Norrköping den 26-27 november. Då skall 5 hundar
testdömas.
Viltspårprov – synpunkter och förslag skall in till SKK innan den 1 mars 2011.
Styrelsen beslutar att:
Stig och Arne får uppdraget att ta fram synpunkter och förslag till ändringar att skickas till
SKK innan den 1 mars 2011.
Kommittén tittar även på viltspårchampionatet.
Godkänna rapporten.
§ 7 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Exteriördomarkonferens 2014.
Ove presenterade förslag på skrivelse till SKK’s domarkommitté ang. mätning av älghundar
på utställning.
2 st föreslagna personer till exteriördomarelever har kommit in till SÄK från NÄK.
Ove har genomgått kurs för utställningsansvarig.
Styrelsen beslutar att:
- Sända en ny ansökan till SKK för exteriördomarkonferens 2014 med 3% uppräkning.
- Skicka skrivelse till SKK’s domarkommitté ang mätning vid utställningar.
- Föreslå Claes Johansson och Krister Berggren till SKK för eventuell
exteriördomarutbildning.
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§ 8 DATAKOMMITTÉN
Jyckedata programmet är gjort i Windows XP och fungerar problemfritt där. Nya datorer
levereras nu oftast med Windows 7 och risken är att programmen flippar ur mer och mer i
dessa nya Windows versioner. Joel tar kontakt med Lars T för eventuell test.
Hanteringen av de nya utställningsbestämmelserna i Jyckedata är att de skall finnas på en länk
för nedladdning till lokalklubbarnas dataansvarig efter den 10 januari 2011.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
§ 9 REDAKTIONSKOMMITTÉN
Älghunden nr 4 kommer ut enligt planerna. Den är på 471 sidor.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
§ 10 ROVDJURSKOMMITTÉN
Arne rapporterade om de senaste nyheterna. Många vargdödade hundar i år också.
Brev har skickats ut till regionala riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet, ang.
vargangreppen på våra älghundar.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
§ 11 EKONOMIRAPPORT
Den 1 november hade SÄK sammanlagt 8.970 medlemmar.
Lena presenterade Resultat och Balansräkning fram t.o.m. september 2010.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten
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§ 12 SKRIVELSER
- SKK Kennelfullmäktige 2011
- SKK’s Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten
Styrelsen beslutar att:
- Anmäla 2 st delegater till Kennelfullmäktige innan den 31/3 och skicka in eventuella
motioner till den 31/3 2011.
- Föreslå SKK’s förtjänsttecken till Kjell Hagström, Bergslagen och Eskil Persson
Gävleborg.
- SKK’s Hamiltonplakett till Bengt Svensson, Västsvenska.
§ 13 Övriga ärenden
- Försöket med SM domare från varje lokalklubb.
Styrelsen beslutar att:
- Jaktprovskommittén formulerar ett brev som skall skickas ut till lokalklubbarna ang.
deras synpunkter på SM domare från varje lokalklubb. Synpunkter till styrelsen senast
10 mars 2011. Beslut tas sedan på årsstämman 2011.
§ 14 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Styrelsen beslutar att
- Kalla till styrelsemöte i Upplands Väsby den 19-20 mars 2011.
§ 15 MÖTETS AVSLUTNING
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Lennart Holmsten
Ordförande
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