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Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Jan-Anders Thorud
Bo Eriksson
Jörgen Myrén
Mona Sundqvist
Joel Olenäs
Britt-Marie Nordqvist
Matts-Olof Mattsson
Anmält förhinder:
Anders Holmqvist
Adjungerad
Lena Elvén
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att:
- Efter komplettering godkänna dagordningen.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 1/2017.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna protokollet.
§ 4 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN
Karl-Evert Hellsén informerade om hur valberedningens arbete hade varit sedan förra årsstämman. Många var
tillfrågade, men hade avstått av olika anledningar. Magnus Jensen hade tillslut godkänt ett år till som ordförande i
Svenska Älghundklubben, p.g.a. att ingen kandidat, som alla klubbar hade godkänt, hade blivit föreslagen.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna informationen.
§ 5 AVELSKOMMITTÉN
Avelskommittén planerar en heldags avelskonferens i samband med Rättviksutställningen augusti.
4 föredragshållare är tillfrågade. Blupindex samt SKK´s RAS kommer bl.a. att vara programpunkter. Inbjudan och
Program kommer att publiceras i Älghunden nr 3.
Rasavelsgruppen kommer att presenteras under dagens ordförandekonferens.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 6 DATAKOMMITTÉN
Matts-Olof Mattsson informerade om en test funktion i HittaÄlghund med ett antal hundar från Norge och Finland.
Per Svensk kommer att visa hur denna funktion fungerar på ordförandekonferensen under eftermiddagen.
Utställningsprogrammet i Provdata är nu till 93% klart. Första testen av programmet kommer att vara vid Junsele
utställningen i augusti.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
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§7 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Kommittén har fått en del frågor på utbildningsmaterialet som de svarat på.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna rapporten.
§ 8 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Alla raskompendier är klara förutom 3 st (Hällefors, vita och Rysk-E laika). De är nu för godkännande hos SKK.
RAS för Hällefors och Svensk Vit älghund är klara och skickade till SKK. Jämthunden ska också lämnas in när det
är klart. Rasklubben är påmind.
Ny version av Allmänna Råd/N ang. utställning finns och ska läggas ut på hemsidan.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 9 ORDFÖRANDEKONFERENSEN
Styrelsen kompletterar och godkänner dagens dagordning för konferensen.
§10 ÅRSSTÄMMAN
Avelskommitténs punkt kommer att handla om Ögonsjukdomar i första hand och statistik. Åsa Juberget och
Anders Lundmark håller i detta.
Torkel Norling redovisar kommitténs förslag till björnprovsregler och Johan Öhman redovisar Plotthundklubbens
fatställda björnprovsregler.
Magnus föredrar styrelsens övriga ärenden vid stämman.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna fördragen.
§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN
 Ersättning för anmälda ej genomförda vildsvinsprov samt milersättning.
 Känd HD-status vid jaktprovs- championat. Från början var det u.a. sedan ändrades det till ”känd HDstatus” och nu är det borttaget helt. Vilket innebär att oröntgade hundar kan bli champion.
Styrelsen beslutar att
Inte ersätta provansvarig för prov som inte är genomförda samt uppmana vildsvinsgruppen att följa
regelverket för milersättning med 18:50/mil.
Påtala för SKK ännu en gång att SÄK anser att det ska vara känd HD status vid championat
§ 12 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Konstituerande efter årsstämman.
§ 13 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare
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