SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 3/2013
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

Onsdag den 29 maj 2013

Närvarande styrelseledamöter
Björn Andrén
Arne Carlsson
Hans Lantz
Nils-Erik Pettersson
Jan-Anders Thorud
Joel Olenäs
Magnus Jensen
Jens Johansson
Frånvarande
Jörgen Myrén
Adjungerande
Lena Elvén
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Björn Andrén förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 BJÖRN DELGAV SINA REFLEKTIONER FRÅN ÅRSSTÄMMAN OCH
AVSTÄMMNING AV FRÅGOR FRÅN ORDFÖRANDEKONFERENSEN.
 Ansökan om tidigare start för ledhundsprov är insänt till SKK och delgivits styrelsen.
 Frågan om ledhundsutbildning under hösten går att ordna i Bergslagen utreds av Arne.
 ED-Gråhund. Ny skrivelse är insänt till SKK genom Åsa Juberget Magnusson.
 Utbildning inför höstens jaktprov. Allt eftersom utbildningen hålls i lokalklubbarna
kommer säkert tolkningsfrågor upp. Nils-Erik ansvarar och insamlar ev. frågor. Hur
informationen bäst skall distribueras tas upp vi nästa styrelsemöte.
 RAS för Svensk Vit är godkänt av SKK samt för Jämthund ligger den för beslut.
 Den nyöversatta rasstandarden för Laikor är inlagd på hemsidan.
 Valberedningens förslag var att, adjungera den sammankallande i varje lokalklubb.
 Info på hemsidan ang Nordiska provregler. Björn kommer att vid
ordförandekonferensen den 15 juni föreslå att en grupp får i uppdrag att ta fram ett
fullödigt dokument ang. de Nordiska provreglerna. Gruppen skall bestå av såväl ”Jasidan” som ”Nej-sidan” och åsikter såväl för som emot det nya regelverket skall
redovisas. En viktig aspekt blir att även redovisa vad det råder enighet om.
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§ 4 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
Till Rättviksutställningen är en avelsträff planerad till fredagen. De från styrelsen som har
möjlighet att närvara bokar ev boende med Lena.
§ 5 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN
Arne och Jan-Anders var till Jönköping och SKK-möte i samband med Elmia
Bl.a. så sa Henrik Barnekow att det var nyttigt att hålla sig uppdaterad med SKK’s
Föreningskommitté. Daniel Ligné föredrog jaktlagsutredningen, jaktetiken en tanke, jaktetik
vildsvin, jaktstatistik samt att använda befintliga raser till det vilt som finns.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 6 DATATRÄFF MED NEKF.
Hans redogjorde från möte med NEKF i anledning av de Nordiska Kennelorganisationernas
IT chefers möte i Danmark den 15 maj. Där gemensamt hund ID bl.a skulle diskuteras.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.

§ 7 INFÖR ORDFÖRANDEKONFERENSEN SAMT STYRELSEMÖTE 15-16 JUNI.
Föreslag till dagordning diskuterades.
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Björn Andrén
Ordförande
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