SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 4/2016
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

torsdag den 29 september 2016
Ansia Lycksele

Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Jan-Anders Thorud
Bo Eriksson
Jörgen Myrén
Mona Sundqvist
Joel Olenäs
Matts-Olof Mattsson
Britt-Marie Nordqvist
Anmält förhinder
Anders Holmqvist
Adjungerad
Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen hälsar alla närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
- Godkänna förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 3/2016
Styrelsen beslutar att
- Korrigera datum i protokollet för styrelsemötet till lördag den 13 augusti.
- §10 Anders fick förhinder och kunde inte närvara vid NM.
- Godkänna protokollet.
§ 4 ORDFÖRANDEKONFERENSEN
Dagordning för morgondagens ordförandekonferens gicks igenom.
I texten för bilanvändning i de nya jaktprovsreglerna vill man ta bort sista raden.
Framtidens Svenska Älghundklubb.
Frågor till ordförandekonferensen.
Styrelsen beslutar att
- Joel skriver till SKK JhK ang förslag på ändring av skrivning för bilanvändning.
- Det var få propåer som inkommit angående Magnus skrivelse till ras/lokalklubbarna om hur man ser på
framtiden.
- JhKommittén drar lite om det planerade utbildningspaketet, när det förväntas var klart, samt tryck av
regelhäften m.m.
- Som svar på JHÄK´s skrivelse så har Magnus kontaktat SKK´s föreningskommitté ang. att klubbdelegat
vid årsstämma har frihet att rösta som den väljer själv.
- Ang rösträtt vid årsmöte. Den som betalat medlemsavgift när årsmötet startar har rösträtt. Familjemedlem
har full rösträtt vid lokalklubbarnas årsmöten.
§ 5 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÈN
Mona redogjorde över rasdokumentens färdigställande. Mycket återstår och nytt tillkommer lite då och då som ska
kompletteras enligt SKK´s direktiv.
SKK standardkommitté ska göra en engelsk översättning för Svensk Vit samt Hälleforshunden, som ska godkännas
av SÄK och berörda rasklubbar.
Styrelsen beslutar att
Godkänna rapporten.
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§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÈN
Jörgen redovisade kommitténs förslag om att utbildningsmaterial för jaktproven, ska vara klart till mars 2017.
I den utökade jaktprovskommittén föreslås även Rolf Eriksson BÄK.
Styrelsen beslutar att
- Utbildningsmaterial till provreglerna ska vara klart senast mars 2017.
- Rolf Eriksson BÄK ska ingå i den utökade jaktprovskommittén.
§ 7 DATAKOMMITTÈN
Norge har skickat över testfiler till Per Svensk, som ska testköra detta.
Finland har inte hört av sig ännu. SKK/FKK/NKK ska ha möte i mitten av oktober ang. det gemensamma
datautbytet. Svar senast den 30 oktober.
Flik för tävling finns nu i Provdata.
Facebook sida för Svenska Älghundklubben är fixad också.
Matts-Olof har haft ett möte med Christian Nordin ang. ersättning för det arbete han lägger ner, förutom det som
redan är bestämt (utställningsprogrammet).
Styrelsen beslutar att
- Meddela medlemmarna det aktuella läget för datasamarbetet, genom Facebook och Hemsidan, samt
utskick till lokal- och rasklubbarna.
- Godkänna rapporten.
- Diskutera ersättningsnivån för C.N. till nästa möte.
§ 8 AVELSKOMMITTÉN
Vad händer med den utökade avelsgruppen, som beslutats om? På senaste utskicket svarade bara
Jämthundklubben med ett namn. Ingen annan rasklubb verkade intresserad.
Styrelsen beslutar att
- Skicka ut arbetsordningen igen till Rasklubbarna och begära in nya namn som ska ingå i gruppen, eftersom
det byts folk ofta i rasklubbarnas avelskommittéer.
§ 9 REDAKTIONSKOMMITTÉN
Ny hemsida är under utveckling. Joel presenterade den nya sidan på datan. Lena ska lära sig det nya programmet
och ta bort det gamla inaktuella innehållet, innan den nya länken läggs ut. Varje kommitté har ansvar för att alla
dokument är uppdaterade.
§ 10 SKRIVELSER
Från JHÄK ang. delegater vid årsmöten samt datum för rösträtt i lokalklubb.
Styrelsen beslutar att:
Ta upp det på ordförandekonferensen fredagen den 30/9.
§ 11 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Ej bestämt ännu.
§ 12 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Magnus förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Ordförande
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