SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 3/2017
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

tisdag och onsdag, 21-22 juni 2017
Scandic Hotel, Upplands Väsby

Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Britt-Marie Nordquist
Mona Sundqvist
Jörgen Myrén
Jan-Anders Thorud
Anders Holmqvist
Matts-Olof Mattsson
Leif Lundberg
Bo Eriksson
Adjungerad
Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen hälsar alla närvarande välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 2/2017 OCH KONSTITUERANDE PROTOKOLL SAMT
ÅRSTÄMMOPROTOKOLLET.
I konstituerande protokoll finns i Vildsvinskommittén Conny Jacobsson och Anders Henriksson felaktigt med
och Jan Zackrisson saknas. Kommittén skall bestå av Håkan Åberg, ordf., Magnus Jensen, Jan Gustavsson,
Torkel Norling och Jan Zackrisson
Styrelsen beslutar att
- Godkänna styrelseprotokoll 2/2017.
- Med ovanstående ändringar godkänna konstituerande protokoll.
- Godkänna årsstämmoprotokollet.
§ 4 MOTIONER OCH TILL STYRELSEN HÄNSKJUTNA UPPDRAG
 Bifallen motion från ÖSÄK gällande en utredning för en starkare lokal organisation inom Svenska
Älghundklubben.
Styrelsen beslutar att tillsätta en grupp med representanter från lokalklubbar som får arbeta i frågan.
 NÄK’s motion gällande regler för elevtjänstgöring med egen hund. Årsstämman biföll motionens alternativ
2 vilket innebär att elevtjänstgöring kan ske med egen hund vid ett (1) provtillfälle.
Styrelsen beslutar att jaktprovskommittén får i uppdrag att revidera AO nr 16, ”Grundläggande regler för
utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare”.
 Bifallen motion från JHÄK gällande ett tillägg, (delgivning), i texten för överklagan av lokalklubbs beslut.
Tillägges också att den e-post som uppges vid anmälningstillfället är den som används vid all korrespondens gällande provet.
Styrelsen beaktar tilläggen vid kommande regelrevidering och vid eventuell revidering av utbildningsmaterialet.
 GÄK’s bifallna motion om utredning av Älghunden. Frågan diskuterades ingående och idéerna var många.
Styrelsen beslutar att tillfråga lokal- och rasklubbarna om önskemål till innehåll, utformning och
utgivning.
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 Beslut från ordförandekonferensen i Umeå gällande uppdrag att bearbeta SKK med målsättning om att
kravet på känd HD-status skall återinföras för jaktprovschampionat.
Styrelsen beslutar att avelskommittén tillskriver SKK i ärendet.
 Bifallen motion från GÄK om att skapa ett praktiskt och teoretiskt utbildningsmaterial för
elev/aspirantprov. Matts-Olof informerar att arbetet är långt framskridet.
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.
 Årsstämmobeslut 2014. Att alla lokalklubbar, med början 2015 och under en treårig försöksperiod skall för
medlemmar anordna utbildningsdagar i rasstandarder och exteriör bedömning.
Styrelsen beslutar att utställningskommittén får i uppdrag att tillskriva lokalklubbarna om utfallet och en
utvärdering av utbildningsdagen/dagarna.
§ 5 AVELSKOMMITTÉN
Skrivelse har inkommit från Bengt Svensson om HD-index för Norsk Älghund, grå. En bra skrivelse men
noteras dock ett sakfel om avelsförbud hos avkomma efter föräldradjur med HD C vilket inte stämmer för
rasen.
SKK’s rekommendation för Norsk Älghund, grå är ett HD-index 100 och däröver vid varje enskild parning.
Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur
med höftledsstatus D eller E åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. För samtliga älghundsraser
gäller även registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus före parning.
Jan-Anders informerar om avelskonferensen i Rättvik den 11 augusti i samband med Rättviksutställningen som
i år firar sitt 60-års jubileum. Årets konferens sträcker sig över en heldag och börjar klockan 09:30. Program
och föreläsare är fastställt och kommer att publiceras på hemsidan. Inbjudna är avelsråd från lokal- och
rasklubbar, uppfödare och andra intresserade. Anmälan sker till kansliet.
RAS för Jämthund genomgicks. Noterades att HD-index under 100 tillåts vilket inte följer SÄK’s
rekommendationer för Jämthund. En stor del av innehållet härrör från en webbundersökning vilket inte anses
optimalt. Vidare bör beräkningar för diagram preciseras. RAS-dokument bör också i största möjligaste mån
följa SKK’s mall för RAS.
RAS för Hälleforshund och Norsk Älghund, grå är också på gång att revideras.
Styrelsen beslutar att
- I enighet med skrivarens intentioner likställa SÄK’s avelsrekommendationer med SKK’s om HD-index
lägst 100 för Norsk Älghund, grå.
Rekommendera Svenska Gråhundklubben att även de anammar HD-index.
-

Godkänna rapporten för avelsträffen.

-

Återremittera RAS till Jämthundklubben för åtgärder enligt ovan.

-

Avvakta övriga RAS.

§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Utbildning i de nya jaktprovsreglerna har hållits i omgångar och fortgår även runt om i lokalklubbarna. Enligt
rapporten skall det hittills gått relativt problemfritt trots att en del diskussioner funnits vid några få tillfällen.
Utbildningsmaterialet skall alltid betraktas som facit om tvetydighet finns.
Konstaterats att mail inte alltid når berörda. Rekommenderas att använda Provdata vid utskick till jaktprovsdomare, aspiranter och elever.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
-

Utarbeta ett FAQ med jaktprovsfrågor och svar på hemsidan.
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§ 7 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Mona informerar att samtliga raskompendier nu är godkända av SKK.
Revideringsförslag för rasstandard Jämthund presenterades.
Styrelsen beslutar att
- Raskompendierna publiceras på hemsidan, mailas till berörda och kopieras upp vid efterfrågan.
-

Godkänna revideringsförslaget och sända det vidare till SKK AG standard.

§ 8 DATAKOMMITTÉN
Matts-Olof informerar om läget med Provdata som nu anpassas mot de nya provreglerna och provdatakortet.
Matts-Olof informerar vidare om arbetet med den gemensamma databasen och det låsta läget med Finland där
ansvarige, Esa Kukkonen, inte svarar på några kontaktförsök. Norge har dock visat stor samarbetsvilja.
Kostnaderna för uppdateringar från SKK kommer att öka till ca 3500 kronor/uppdatering.
Lena informerar om det nya medlemsregistret som är under uppbyggnad.
Mona visar och informerar om det fortskridande arbetet med Provdata Utställning. Målet är att köra
Junseleutställningen den 5/8 skarpt.
Styrelsen beslutar att
- Matts-Olof får i uppdrag att tillskriva Finlands Älghundklubbar och FKK och fråga hur de vill att
samarbetet skall se ut då de ej korresponderar tillfredställande med vår arbetsgrupp inom NÄU.
-

Godkänna övriga rapporter.

§ 9 REDAKTIONSKOMMITTÉN
Information gavs av Lena och Magnus gällande Älghunden.
Informationsfoldern med information om vår verksamhet och raser genomgicks med några små korrigeringar.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten och korrigeringarna i foldern.
-

I de fall lokalklubb erhåller bidrag vid Game Fair mässor skall klubben även representera SÄK.

§ 10 EKONOMIRAPPORT
Lena informerar att ekonomin är god. Medlemsantalet tenderar att öka.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 11 INKOMNA SKRIVELSER
Från SKK/JhK att gällande regelverk måste följas vid mästerskap.
Från SKK/JhK att nästa år kommer dispens endast ges till närmaste helg innan jakttidens början.
Styrelsen beslutar att
- Har tagit del av skrivelserna.
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§ 12 ÖVRIGA ÄRENDEN
Kanslistens lön.
Av årsstämman beslutade kostnadsersättningar.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna det förslag Magnus presenterar då båda parter finner sig vara överens. Dock skall
semesterdagarna korrigeras.
-

Magnus får i uppdrag att upprätta ett anställningsavtal med Lena.

-

Uppdra åt Magnus att konsultera opartisk revisor alternativt skattejurist för vägledning.

§ 13 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Torsdag 28/9 i samband med Älghunds-SM i Mullsjö
§ 14 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Magnus tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Mona Sundqvist

Magnus Jensen

Sekreterare

Ordförande

PROTOKOLL NR 3 2017.doc

Sid 4 (4)

