SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 5/2018
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:

Torsdagen den 29 augusti 2018

Närvarande styrelseledamöter
Karl-Johan Bergmark
Jörgen Myrén
Mona Sundqvist
Anders Holmqvist t.o.m. §6
Jan-Anders Thorud
Leif Lundberg
Bo Eriksson
Mats Hannevad
Adjungerad
Lena Elvén
Förhinder
Matts-Olof Mattson

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Karl-Johan Bergmark hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 2 DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna förelagt förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 4/2018
Vid mötet den 10 juni var Karl-Johan Bergmark, Mats Hannevad, Matts-Olof Mattson, Leif Lundberg, JanAnders Thorud, Anders Holmqvist och Jörgen Myrén närvarande. Anmält förhinder Mona Sundqvist, Leif
Lundberg och Lena Elvén. Protokollet märkes även med Protokoll Nr 4/2018.
Styrelsen beslutar att
- Efter ovanstående kompletteringar godkänna styrelseprotokoll 4/2018 och lägga det till handlingarna.
§ 4 MOTIONER OCH TILL STYRELSEN HÄNSKJUTNA UPPDRAG
• Höjning av anmälningsavgift till utställning - Det har inte kommit några klartecken från programmerare
om ändring i Provdata/Payson till den nya anmälningsavgiften som ska gälla från 1/1 2019.
•

Vildsvinsprov i lokalklubbar – Anmälan till vildsvins- och kombiprov sker numera till respektive
lokalklubb. Enligt beslut vid föregående möte skall berörda lokalklubbar utse en kontaktperson som
meddelas Vildsvinskommitténs ordförande Håkan Åberg.

•

Kartläggning och analys av halsproblem.

•

Domarrepresentant Älghunds-SM

•

Provberättelse/domarens slutkommentar – Provberättelsen består av både Händelser och Domarens
berättelse. Domarens berättelse ska skrivas, system och arbetsmaterial är reviderat i enighet med
stämmobeslut och önskemål och förslag av lokalklubbarnas representanter vid jaktprovskonferensen i juni.

•

”Organisationsutredningen” förhållandet rasklubb, lokalklubb och SÄK. – Arbetet fortgår. Gruppen
kommer att träffas i dagarna.

Styrelsen beslutar att
- Mona kontaktar ansvariga i DÄK och GÄK om att avvakta med att lägga ut januariutställningarna tills
avgiften är reviderad i systemet.
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-

Utse Mats Hannevad till SÄK’s representant i Vildsvinskommittén. Mats får även i uppdrag att kontakta
Håkan för uppföljning av anmälda prov och att övergången från SÄK till lokalklubb fungerat i Provdata.
Skicka en uppmaning till berörda lokalklubbar att skyndsamt meddela kontaktpersoner till Håkan.
Lena reviderar anmälningsinformationen på sidan för vildsvinsproven på SÄK’s hemsida.

-

Uppdra till Karl-Johan att kontakta Åsa Magnusson Juberget i ärendet.

-

Mona reviderar AO23 att överensstämma med årsmötesbeslut.

-

Karl-Johan håller kontakt med Johan Nilsson och om möjligt närvarar vid mötet.

§ 5 AVELSKOMMITTÉN
Förelåg anteckningar från Rasavelsgruppens möte den 29/5 2018.
RAS för Hälleforshund.
RAS Karelsk björnhund har reviderats utifrån införandet av den nya indexberäkningen.
Styrelsen beslutar att
- Tagit del av Rasavelsgruppens anteckningar. Noteras att Karl-Johan varit i kontakt med Hans Lantz med
önskan om en ekonomisk kalkyl för Webgranskningsprojektet.
-

I enighet med Avelskommitténs förslag godkänna RAS för Hälleforshund och Karelsk Björnhund att
tillsändas SKK för vidare behandling.

§ 6 DATAKOMMITTÉN
Klubben är i stort behov av nya programmerare och kommittén har därför skickat ut ett rekryteringsbrev till
lokalklubbarna i hopp om att finna förstärkning.
Arbetet med det nya medlemsregistret står för tillfället helt stilla likaså utvecklingen av Provdata Utställning.
Ewy Boman har avsagt sig sitt uppdrag som SÄK/SKK administratör i Provdata där hon tidigare exporterat
samtliga lokalklubbars kollegieklara jaktprov till SKK.
Styrelsen beslutar att
- Utse Lena till ny SKK administratör.
-

Godkänna rapporten i övrigt.

§ 7 JAKTPROVSKOMMITTÉN
Förberedelserna inför SM och NM flyter på enligt planerna.
Kommitténs information och förslag gällande vildsvinsprov avhandlades under punkt 4.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 8 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Bidragsansökan för den planerade nordiska exteriördomarkonferensen är inskickat till SKK men än har inget
besked kommit.
Provdata Utställning har nu använts av lokalklubbarnas utställningsadministratörer i åtta månader. Förutom
några få buggar har det flutit på förvånansvärt bra trots att det fortfarande återstår en hel del arbete. En
åtgärdslista är upprättad.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
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§ 9 NÄU MÖTE 6 - 7 SEPTEMBER 2018
Förelåg Protokoll från NÄUs möte den 16/2 2018.
Vid mötet i september kommer Jörgen Myrén, Matts-Olof Mattson och Per Svensk att närvara.
Styrelsen beslutar att
- Tagit del av protokollet och lägga det till handlingarna.
-

I övrigt godkänna rapporten.

§ 10 LÖN KANSLISTEN
Styrelsen beslutar att
- Karl-Johan får mandat att förhandla med Lena, att gälla från 2019-01.
§ 11 SKRIVELSER
Förelåg skrivelse från Sydsvenska ÄK gällande förbud jakt/träning fram till 1/10.
Brukshundsklubben; Inbjudan diskussionsmöte om framtiden (SKK organisationsutredning och ett
medlemskap)
Förelåg SKK, Protokoll CS nr 3-2018
Styrelsen beslutar att
- Har tagit del av SSÄKs skrivelse.
-

Karl-Johan närvarar vid mötet eller kollar med möjlig ersättare.

-

Tagit del av CS:s protokoll. Noteras att SKK sedermera fattat beslut om att inte gå vidare med ”våra”
programmerare.

§ 12 ÖVRIGA ÄRENDEN
Förelåg avtalet med Svedea. Karl-Johan har utrett sista frågetecknet i avtalet.
Svenska Vita Älghundsklubben
Nomineringar SKK’s förtjänsttecken och Hamiltonplaketten
Styrelsen beslutar att
- Karl-Johan undertecknar avtalet med Svedea och skickar det omgående.
-

Bordlägga punkterna med Vita Älghundsklubben och SKK’s Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten till
nästa möte då vi inte kunde slutföra dem på grund av tekniska problem.

§ 14 NÄSTA STYRELSEMÖTE
- Kläppen, Sälen den 27 september, kl. 13.00 enligt tidigare beslut.
§ 15 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Mona Sundqvist

Karl-Johan Bergmark

Sekreterare

Ordförande
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