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PROTOKOLL NR 2/2018 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Torsdag och fredag 15-16 mars 2018 
 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 

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

 Adjungerad 
 Lena Elvén 
 
 
§ 1  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
 Magnus Jensen hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§ 2  DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna förelagt förslag till dagordning. 

 
§ 3  FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 1/2018 OCH NÄU PROTOKOLL 16/2 2018 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna styrelseprotokoll 1/2018 och lägga det till handlingarna.  
- Godkänna NÄU protokollet och lägga det till handlingarna. 

 
§ 4 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2018 
I stadgeenlig tid har 13 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. 

 
§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2017 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 att föreläggas på SÄK’s årsstämma. 
- Verksamhetsberättelsen ska skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater. 
- Verksamhetsberättelsen ska efter årsstämman redovisas i Älghunden nr 3. 

 
§ 6  BOKSLUT 2017 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna årsbokslut för 2017 att föreläggas för årsstämman. 
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater. 
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§ 7  BUDGET 2018 OCH 2019 

 Styrelsen beslutar att  
- Efter smärre justeringar godkänna budgetförslag för 2018 och 2019 att föreläggas för årsstämman. 

 
§ 8  VERKSAMHETSPLAN 2018 

 Styrelsen beslutar att 
- Efter komplettering godkänna verksamhetsplan för 2018. 

 
§ 9  ÅRSSTÄMMOPROGRAM 
Styrelsens övriga ärenden vid stämman. 

• Organisationen kring kombi- och vildsvinsproven. 

 Styrelsen beslutar att 
- Fastställa redovisat program samt styrelsens övriga ärenden vid stämman. 

 
§ 10  AVELSKOMMITTÈN 

Föredragshållare vid Rättviksträffen har kommittén fått klart med deltagande av Per Jensen, professor i etologi. 
RAS för både Jämthund och Hälleforshund är inlämnat och ligger för godkännande hos SKK. Även RAS för 
Norsk älghund, grå är under revidering men ligger fortfarande hos Gråhundklubben. 
Webbaserad avelsutvärdering rasklubbar. 
Förelåg kommitténs svar till Datakommittén gällande det fortsatta arbetet med HittaÄlghund samt protokoll 
från rasavelsgruppen.  

 Styrelsen beslutar att 
- Efter att ha tagit del av AK’s svar till DK och rasavelsgruppens protokoll, lägga densamma till 

handlingarna. 
- I övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 11 DATAKOMMITTÉN 

Förelåg en skrivelse från VBÄK om förslag till förändringar i Provdata. 
En inkommen förfrågan från JHÄK’s om framtida investeringar och eventuella datakrav i och med det nya 
Provdata Utställning genomgicks. Mona informerar om utställningsprogrammet används på traditionellt sätt, 
där resultat och kritik skrivs in i efterhand, behövs endast en enklare dator eller läsplatta med Google Chrome 
installerat samt en internetuppkoppling. Vid direktregistrering ute i utställningsringen ökar dock behovet. 

 Styrelsen beslutar att 
- Har tagit del av skrivelsen och tar synpunkterna i beaktning vid den fortsatta utvecklingen av Provdata. 
- Mona får i uppdrag att svara JHÄK. 

 
§ 12 JAKTPROVSKOMMITTÉN 

Förelåg överklagan från hundägare gällande ett kombiprov. 

 Styrelsen beslutar att 
- Ändra kollegiebeslutet i följande moment: 

 Tilldela hunden 8 poäng i moment 1b.  
 Tilldela hunden 10 poäng i moment 2.  
 Tilldela hunden 8 poäng i moment 9. 

Samt fastställa 9 poäng i moment 10a. 
- Med ovan ändringar fastställa slutpoängen till 84,5 poäng samt återbetala erhållen protestavgift enligt punkt 

6. i gällande Bestämmelser för jaktprov med älghundar. 
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§ 13 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

Mona informerar om fall där exteriördomare inte följt rasstandarden. Vi är måna om våra raser och uppmanar 
därför lokalklubbarna att i möjligaste mån använda domare som närvarar vid våra exteriördomarkonferenser. 
Alla dokument gällande exteriördomarkonferensen är numera godkända och kommer att publiceras på 
hemsidan. 
Revideringsförslaget för rasstandard Jämthund är ännu inte klart men förväntas bli det inom kort. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 14 REDAKTIONSKOMMITTÉN 

Magnus informerar om förda diskussioner kring Älghunden.  

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 15  INKOMNA SKRIVELSER  

Förelåg ett mail från Daniel Forsbacka, Belectro. 

 Styrelsen beslutar att 
- Magnus svarar på mailet från Forsbacka. 

 
§ 16  ÖVRIGA ÄRENDEN 

Svedea Försäkringars representant, Odd Einar Bruem, var inbjuden att presentera Svedeas försäkring för 
jakthundar då styrelsen önskat grundligare information. Svedea är ett nischat försäkringsbolag som inriktar sig 
på kundanpassade försäkringar. Det finns goda möjligheter för klubben att vara med och påverka 
premie/innehåll i försäkringen för älghundsraserna. 
Förelåg det bordlagda ärendet gällande samarbetsavtal med Svenska Jägareförbundet. 
”Organisationsutredningen” förhållandet rasklubb, lokalklubb och SÄK. Gruppen är bildad och består av Britt-
Marie Nordquist, Leif Lundberg och Johan Nilsson med Johan som sammankallande. Gruppen kan adjungera 
representanter från ras- och lokalklubbar vid behov.  

 Styrelsen beslutar att 
- Ta upp försäkringar som en punkt på dagordningen för ordförandekonferensen samt en punkt innan 

årsstämman. 
- Magnus tillsammans med Britt-Marie besvarar skrivelsen om samarbetsavtalet med Svenska 

Jägareförbundet. 
- Punkterna om Swedish Game Fair samt Aksel Lindströms minne bordlägges till nästa möte. 

 
§ 17  NÄSTA STYRELSEMÖTE 

- Mullsjö, 27 april kl, 09.00   
 
§ 18  SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 
 Magnus tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
     
Mona Sundqvist   Magnus Jensen 
Sekreterare    Ordförande 


