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PROTOKOLL NR 2/2011 

Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 

Tid: lördag den 12 och söndag den 13 mars 2011 
 

Plats: Scandic Upplands Väsby 

   

Närvarande  styrelseledamöter  

Lennart Holmsten Arne Carlsson 

Stig Alsbäck  Conny Jakobsson  

Claes Johansson  Ove Henriksson 

Jan-Anders Thorud Joel Olenäs 
 

Adjungerande  

Lena Elvén 

 

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 DAGORDNING 

Styrelsen beslutar att 

- Godkänna förelagt förslag till dagordning. 

 

§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 5/2010 och 1/2011  

SAMT AU PROTOKOLL 2010-11-20, 2010-12-20.  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2010 

Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna och lägga styrelse och AU -protokollen till handlingarna. 

- Då beslutat stadgeändring ang. avgifter ”avser nästpåföljande verksamhetsår” ej finns 

med i årsmötesprotokollet för 2010, föredra ärendet igen på årets årsstämma under 

styrelsens övriga ärenden. 

 

§ 4 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2011 

I stadgeenlig tid har 11 motioner inkommit till SÄK’s kansli. Styrelsen behandlar motionerna. 

Styrelsen beslutar att 

- Motionerna och styrelsens yttrande över motionerna samt styrelsens förslag till beslut 

skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater 

 att föreläggas för årsstämman. Även som bilaga till detta protokoll. 

 

 

 

 

 



   

 S V E N S K A  Ä L G H U N D K L U B B E N  

                                     Ansluten till Svenska Kennelklubben  

PROTOKOLL NR 2-2011  Sid 2 (7) 

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2010 

Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2010 att föreläggas på SÄK’s årsstämma. 

- Verksamhetsberättelsen skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda 

delegater. 

- Verksamhetsberättelsen skall efter årsstämman redovisas i Älghunden nr 3 och på 

SÄK´s hemsida. 

 

§ 6 BOKSLUT 2010 

Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna årsbokslut för 2010 att föreläggas för årsstämman. 

- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt 

anmälda delegater. 

- Lennart föredrar resultat- och balansräkningen för årsstämman. 

 

§ 7 BUDGET 2011 OCH 2012 

Styrelsen beslutar att: 

- Öka jaktprovskommitténs kostnader med 70 000 för regelrevideringsmöten och med 

den ändringen godkänna budgetförslag för 2011 och 2012 att föreläggas för 

årsstämman. 

- Lennart föredrar budgetförslagen på årsstämman. 

 

§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2011 

Styrelsen beslutar att 

- Efter komplettering godkänna verksamhetsplan för 2011. 

 

§ 9 ÅRSMÖTESPROGRAM 

Styrelsen beslutar att: 

- Inbjuda till ordförande och rasklubbskonferens fredag den 8 april kl. 13.00  

- Fastställa redovisat program. 

 

§ 10 OMEDELBAR JUSTERING 

Styrelsen beslutar om: 

Omedelbar justering av § 3 – 9. 

 

§ 11 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN  

Hans informerar från senaste AK mötet i Mora. 

Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna rapporten 
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§ 12 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN  

Claes informerade från Specialklubbskonferensen 29-30 januari ang. SKK’s IT utveckling, 

stöd för specialklubbar samt digital resultatredovisning.  

Styrelsen beslutar att 

- Godkänna rapporten. 

 

§ 13 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN  

Redovisning av remiss ang. SM domare 

Informerade om remissen Vildsvinsprov, förslag kommer till årsstämman. 

Efter ändring av kvalitetspriserna vid utställning från och med 2011-01-10 så föreslår 

kommittén, komplettering i Jaktprovsbestämmelserna ”Rätt att deltaga vid start  jaktprov”  

Arbetsordning för SM Flik 23 föreslås också en anpassning till nuvarande utställningsregler. 

Styrelsen beslutar att 

- Överlämna till årsmötet, redovisningen av remissen SM-domare för beslut. 

- Rätt att delta vid jaktprov är som tidigare lägst 3:e pris i officiell klass eller med 

nuvarande bedömningsordning Sufficient (godtagbar)vid av SKK godkänd utställning  

- Även komplettera arbetsordning ”Bestämmelser för älghund SM” flik 23 till 

deltagande krävs minst 1:a juniorklass eller 2:a unghund/öppen klass på utställning 

eller Very good (mycket god)i juniorklass och Good (god) i unghund/öppen klass.  

 

§ 14 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 
Ove informerade om de förslag på godkända ansökningar till exteriördomarutbildning som är 

insända till SKK. 

Styrelsen beslutar att  

- Godkänna rapporten. 

 

§ 15 RAPPORT FRÅN ARNE ANG ROVDJURSFRÅGOR 

Arne redovisade artikel från rovdjurskommittén i vargfrågan 

Styrelsen beslutar att 

- Vi ställer oss bakom artikeln samt för publicering i tidningar och Älghunden nr 2 2011. 

 

§ 16 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN  

Offert Älghunden 2012/2013 

Styrelsen beslutar att 

- Uppdra till Lennart och Lena att infodra offert för Älghunden 2012/2013 i höst. 

 

 § 17 EKONOMIRAPPORT 

Lena föredrog den ekonomiska rapporten för årsbokslutet 2010.  

Styrelsen beslutar att 

- Godkänna rapporten 
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§ 18 SKRIVELSER 

Från SKK’s valberedningen samt ang. KF motioner. 

Delegater till Kennelfullmäktige 23-25 september 

Styrelsen beslutar att: 

- Efter ha tagit del av skrivelserna lägga de till handlingarna. 

- Utse Lennart Holmsten och Claes Johansson till KF-delegater.  

 

§ 19 ÖVRIGA ÄRENDEN 

Minnesanteckningarna från Specialklubbskonferensen 29-30 jan. 

Protokoll Nordiska Älghundunionens möte 21-23 januari 2011 i Gardermoen. 

NKK’s hunddatabas DogWeb. 

Styrelsen beslutar att: 

- Efter att ha tagit del av minnesanteckningar från specialklubbskonferensen lägga den 

samma till handlingarna. 

- Protokollet från Nordiska Älghundunionens möte läggs till handlingarna.  

- SÄK betalar medlemskap för Åsa Juberget i Norska Kennelklubben för tillgång till 

DogWeb 

 

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE 

Styrelsen beslutar att 

- kalla till ett styrelsemöte dagen före årsstämman på Söråkers Herrgård i Timrå den 8/4  

kl. 09.00 – 12.00. 

 

§ 21 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 

 Lennart förklarade styrelsemötet avslutat. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

     

Joel Olenäs   Lennart Holmsten 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: Styrelsens utlåtande över motionerna 2011 och förslag till beslut 
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      Bilaga 

Styrelsens utlåtande över motionerna 2011 och förslag till beslut 

 

 

Motion nr.1 

Från Västernorrlands ÄK att Jyckedata i sin fulla version skall ingå i medlemskapet i Svenska 

Älghundklubben utan andra kostnader än medlemsavgiften. 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen.  

Motivering: Styrelsen bedömer att kostnaderna för rasdata från SKK skulle komma att 

medföra en tredubbling av medlemsavgiften.  Styrelsen anser också att tjänsten finns 

tillgänglig i lokalklubbarna samt att övrig avelsinformation finns i SKK’s avelsdata. 

 

Motion nr.2 

Från Bergslagens ÄK att tillåta start vid jaktprov utan meriterad pris vid utställning. 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen.  

Motivering: På utställning bedöms om hunden har de funktionella egenskaper som krävs för 

jaktprovsstart.  

 

Motion nr.3 

Från Bergslagens ÄK att SÄK verkar för en sänkning av åldersgränsen vid start på jaktprov 

från 15 till 9 månader. 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen.  

Motivering: Nordisk älghundunion avser att arbeta för gemensam startålder för älghundar 

skall likställas. Finland och Norge har 9 månader medan Sverige har 15 månader. SÄK vill 

därför inte låsa sig för en viss ålder för start på jaktprov. 

 

 

Motion nr.4 

Från Jämthundklubben om start på jaktprov utan utställningsmerit. 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen. Nästintill likartat som motiv som motion nr 2 

Motivering: På utställning bedöms om hunden har de funktionella egenskaper som krävs för 

jaktprovsstart.  
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Motion nr.5 

Från Jämthundklubben att SÄK utarbetar en ny gemensam arbetsmanual för att effektivisera 

jaktprovsverksamheten.  

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att tillstyrka motionen.  

Motivering: SÄK avser att tillsätta en arbetsgrupp för att se över rutinerna i motionens anda. 

 

Motion nr.6 

Från Jämthundklubben att SÄK delegerar ett rasansvar för jämthunden till Svenska 

Jämthundklubben. 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen.  

Motivering: SKK har delegerat rasansvaret till SÄK för samtliga älghundsraser. Ingen 

rasklubb har av SÄK fått delegerat rasansvar.  

 

Motion nr.7 

Från Norrbottens ÄK att ändra på avelskriterierna om AD-Röntgen för Norsk älghund grå 

(Gråhund) så att de inte skall behöva AD-Röntga sina hundar för att uppfylla SÄK’s 

avelskriterier som gäller från 2009-01-01 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen.  

Motivering: I RAS dokumentet som är inskickat till SKK är kriterierna fastställda för fem år 

framåt i tiden. Listkriterier kommer att tas upp av avelskommittén senare under året. 

 

Motion nr.8 

Från Norrbottens ÄK att SÄK avsätter en fond där hundägare kan söka ersättning för 

obduktion av misstänkt ärftlig sjukdom. 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen .  

Motivering: Det finns redan budgeterade pengar för detta. 

 

Motion nr.9 

Från Västerbottens ÄK om ändring i bestämmelserna för jaktprov ang. älgtomma marker att 

det tas bort helt i bestämmelserna och att finner provhunden ej älg, tilldelas hunden 0-pris. 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen.  

Motivering: Jaktprovskommittén får i uppdrag vid regelrevideringen att arbeta i motionens 

anda. 
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Motion nr.10 

Från Västerbottens ÄK om ändring av ålder för jaktprovsstart till 12 månader. 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen.  

Motivering: Nordisk älghundunion avser att arbeta för gemensam startålder för älghundar 

skall likställas. Finland och Norge har 9 månader medan Sverige har 15 månader. SÄK vill 

därför inte låsa sig för en viss ålder för start på jaktprov. 

 

 

Motion nr.11 

Från JämtlandHärjedalens ÄK att ett av förstaprisen för jaktchampionatet skall ha erhållits 

före oktober månads utgång. 

Styrelsen beslutar att: 

Föreslå stämman att avslå motionen.  

Motivering: Championatsbestämmelserna är nyligen fastställda för fem år framåt. 

 

 


