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PROTOKOLL NR 2/2020 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Fredag 13 mars 2020, kl 09.00 
 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby  
  Telefonmöte på grund av de direktiv som kommit gällande Coronaviruset och dess  
  utveckling och spridning. 
 
 
 Närvarande styrelseledamöter  
 Karl-Johan Bergmark Jörgen Myrén  
 Mona Sundqvist Leif Lundberg   
 Jan-Anders Thorud Mikael Wallén 
 Matts-Olof Mattsson Urban Nilsson    
 

 Adjungerad 
 Lena Elvén 
 
 
§ 1  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Karl-Johan Bergmark hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§ 2  DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna dagordningen. 

 
§ 3  FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 1/2020 OCH TELEFONMÖTE 13/2 2020 
 § 13 - Matts-Olof informerar att DK använt sig av en annan lösning än Microsoft Azur. Den skall 

vara lika tillförlitlig men till lägre kostnad. 

 Styrelsen beslutar att 
- Med godkännande lägga de båda protokollen till handlingarna 

 
§ 4  MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2020 
 I stadgeenlig tid har 12 motioner inkommit till SÄKs kansli. Styrelsen behandlar motionerna. 

 Styrelsen beslutar att 
- Motionerna tillsammans med styrelsens yttrande samt förslag till beslut skall skickas ut till 

lokalklubbarna, rasklubbar och anmälda delegater samt föreläggas årsstämman.  
 
§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019  

 Styrelsen beslutar att  
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 att föreläggas SÄKs årsstämma. 
- Skicka ut verksamhetsberättelsen till lokalklubbarna och rasklubbar samt anmälda delegater. 
- Efter årsstämman skall verksamhetsberättelsen redovisas i Älghunden nr 3 och på SÄKs hemsida.  
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§ 6 BOKSLUT 2019 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna årsbokslutet att föreläggas årsstämman tillsammans med noteringarna.  
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna och rasklubbar samt anmälda 

delegater, tillsammans med kompletterande noteringar. 
 
§ 7 BUDGET 2020 OCH 2021 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna reviderat budgetförslag för 2020 och 2021 att föreläggas årsstämman. 

 
§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2020 

 Styrelsen beslutar att 
- Efter smärre justeringar godkänna verksamhetsplanen för 2020.  

 
§ 9  ÅRSSTÄMMAN 2020 

 Styrelsen beslutar att 
- Fastställa redovisat program för årsstämman. 
- Godkänna inbjudan och program för ordförandekonferensen.  

 
§ 10  RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN 

Jan-Anders och Leif informerar om kommitténs tankar kring Rättviksträffen. Kommittén har en del 
förslag gällande föreläsare och punkter att ta upp.  Det kan bli aktuellt att endast ögonlysa hundar 
äldre än två år.  
Diskussioner har också fortsatt om sanktionsmöjligheter när uppfödare frångår gängse 
avelsrekommendationer.  
RAS för Laikorna, Norsk Älghund, svart och Svensk Vit Älghund är under revidering. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 11 DATAKOMMITTÉN 

Matts-Olof meddelar att Anders Wickman begärt att få avsluta sitt engagemang hos klubben. Det 
finns dock nya kandidater som är av intresse. 
Omläggning av sidorna för Hitta Älghund och Provdata har inletts.  

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten samt tackar Anders för gott samarbete. 
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§ 12 JAKTPROVSKOMMITTÉN  

Jörgen belyser fallen med de statistiska fel som uppstår i Hitta Älghund för medelvärdet i 
momentjämförelserna när en 0:a felaktigt skrivs istället för KEB, vilket dock är mest 
förekommande i moment 2.  
Även provstatistiken blir missvisande när KEB-prov och 0-prov slås samman i (0-0-0-0). 
Förelåg inkommen överklagan gällande ett jaktprov genomfört i Bergslagen där hundägaren anser 
att fel av teknisk art begåtts. Jaktprovskommittén har tagit del av domarens redogörelse och 
styrelsen diskuterade provets händelseförlopp. 
Förelåg inkommen överklagan från hundägare gällande ett kombiprov genomfört inom 
Östsvenska. Styrelsen har mottagit ett antal dokument och diskuterat ärendet utifrån den 
information som delgetts samt provets händelseförlopp.  
Information från Bert-Olof Åkerström gällande regelrevideringen är publicerad på hemsidan. Alla 
lokal- och rasklubbar har gett klartecken till att rapport 1 ”Sverigeplattformen” ligger till grund för 
det fortsatta arbetet. 

 Styrelsen beslutar att 
- Avslå hundägarens överklagan och fastställa det beslut som fattats av Bergslagen 2020-02-20. 
- Då inget fel av teknisk art begåtts avslå hundägarens överklagan och fastställa det beslut som 

fattats av Östsvenska ÄK. 
- I övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 13  UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

Mona informerar om att kommittén nyligen haft ett telefonmöte där kommande domarkonferens 
diskuterades. Kommittén föreslår Thomas Eriksson som konferensledare. 
SKK har återigen påpekat att namnet på exportfilerna med utställningsresultaten är för långa. SKK 
önskar också att exporter av utställningsresultat sker centralt, i likhet med jaktprovsredovisningen 
som görs från kansliet. 
Förelåg en skrivelse från Svenska Stövarklubben med förfrågan om att jakthundklubbarna 
tillsammans försöker samordna en ”preparandkurs”. 

 Styrelsen beslutar att 
- Thomas Eriksson utses till konferensledare för exteriördomarkonferensen 2021.  
- Datakommittén åtgärdar längden på exportfilsnamnet till SKK samt ombesörjer ändringar för 

central exportering av utställningsresultat. 
- Stödja Stövarklubbens förslag samt utse utställningskommitténs ordförande till att vara 

kontaktperson. 
- Bifalla Gunnar Furviks ansökan om utökande av rasregistret. 
- I övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 14 REDAKTIONSKOMMITTÉN / ÄLGHUNDEN 

Den nya Älghunden är nu utgiven och Urban har mottagit en mycket positiv respons från 
medlemmar. Förberedelsen inför nästa nummer är redan igång. 
Diskuterades om annonser i Älghunden och andra typer av sponsring, se § 18. 

 Styrelsen beslutar att 
- Annonsförsäljning sker genom annonsförsäljaren. Övriga samarbetsavtal handhas av styrelsen.  
- Godkänna rapporten.  
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§ 15  SVENSKA VITA ÄLGHUNDSKLUBBEN 

Förelåg en skrivelse från SVÄKs kassör. Även en Underrättelse om beslut har inkommit i ärendet. 
Där meddelas att förundersökningen lagts ned. 

 Styrelsen beslutar att 
- Vidarebefordra ärendet till SKKs juridiska avdelning för vidare behandling. 

 
§ 16  INKOMMANDE POST 

o SKK – Information gällande förändrade ersättningar 
o SKK/FK – protokoll 1-2020 
o SKK/UtstK – protokoll 1-2020 
o SKK/CS – information med anledning av Corona-viruset.  

 Styrelsen beslutar att 
- Karl-Johan kontaktar SKK snarast för ett klargörande gällande utställningar då en lokalklubb 

står inför beslutet att eventuellt ställa in sitt evenemang på grund av Corona. 
- Har tagit del av handlingarna. 

 
§ 17  NYTTJANDERÄTT UTSTÄLLNINGSDATA, PROVDATA UTSTÄLLNING  

Återupptogs det bordlagda ärendet där Christian Nordin äskar nyttjanderätt av Utställningsdata. 
Som motprestation åtgärdar Christian punkterna som finns på åtgärdslistan utan kostnad för SÄK. 

 Styrelsen beslutar att 
- Christian får rätt att distribuera Utställningsdata till Svenska Stövarklubben. 
- Matts-Olof tillsammans med Mona går igenom åtgärds- och prioriteringslistan för 

Utställningsdata. 
 
§ 18  SAMARBETSAVTAL ULTRACOM OCH TRACKER 

Karl-Johan har fått ett förslag till samarbetsavtal från Ultracom. Förslaget gicks igenom och det 
finns delar som behöver ses över. 
Lokalklubbarna har möjlighet att nyttja Trackers tidigare domarerbjudande under pågående 
förhandlingar fram till och med 31/12 2020. 

 Styrelsen beslutar att 
- Karl-Johan fortsätter förhandlingarna med Ultracom och Tracker. 

 
§ 20  ÖVRIGA ÄRENDEN 

Ärendet om vargsituationen inför Öster Malma träffen. 

 Styrelsen beslutar att 
- Bordlägga ärendet då vi under pågående möte fått kännedom att träffen är inställd tills vidare. 
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§ 20  NÄSTA STYRELSEMÖTE 

Park Inn by Radisson, Uppsala den 24e april, klockan 09.00. 

 
§ 21 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 

Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 

 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
     
Mona Sundqvist   Karl-Johan Bergmark 
Sekreterare    Ordförande 
 


