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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 13 AUGUSTI 2020. 
Fört vid Zoom-sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Torsdag 13 augusti 2020, kl 18.00 

Plats: Zoom 
 
 Medverkande styrelseledamöter  
 Karl-Johan Bergmark Urban Nilsson 
 Mona Sundqvist Leif Lundberg   
 Jan-Anders Thorud Mikael Wallén 
 Matts-Olof Mattsson Jörgen Myrén  
 
 
§ 1  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

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

- Godkänna dagordningen. 
 
§ 3  FÖREGÅENDE PROTOKOLL,  

Protokollen från zoom-möten den 13/2, 22/3, 5/4, 22/4, 7/5, 14/5, 27/5, 15/6 och 24/6 gicks 
igenom. 

 Styrelsen beslutar att 
- Med godkännande lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 

 
§ 4  ÖVERKLAGAN AVAUKTORISATION 

Det har till SKK/Jhk inkommit en överklagan från berörd jaktprovsdomare. SKK/Jhk önskar SÄKs 
yttrande i frågan. Karl-Johan har haft kontakt med lokalklubben i frågan för att klargöra en del 
punkter och få ytterligare information i frågan.  

 Styrelsen beslutar att 
- Inte ändra tidigare beslut då inget nytt framkommit i ärendet. 

 
§ 5  ÖVERKLAGAN JAKTPROV  

Förelåg överklagan för ett jaktprov gånget inom VSÄK. Styrelsen diskuterade inkomna handlingar. 

 Styrelsen beslutar att 
- Bordlägga ärendet i väntan på att Jörgen kontaktar lokalklubben för klargörande av vissa 

händelser. 
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§ 6  AVTAL SAMARBETSPARTNERS 

Karl-Johan informerade om den pågående dialogen med Tracker. Avsikten är att kunna presentera 
ett nytt samarbetsavtal under hösten. 
Diskussionerna med den andra pejlaktören har avstannat då de fortfarande kräver ensamrätt.  
Styrelsen diskuterade även avtalet som finns mellan klubben och annonssäljaren för Älghunden. 

 Styrelsen beslutar att 
- Tillfråga lokalklubbarna om central upphandling ska göras eller om det även fortsättningsvis 

ska vara ett avtal mellan Tracker och lokalklubb. 
- Karl-Johan kontaktar annonssäljaren för en omförhandling. 

 

§ 7  ÄLGHUNDEN 
Urban rapporterar att nästa nummer av Älghunden är snart på väg ut i brevlådorna. Även denna 
gång har arbetet med tidskriften gått smidigt och bra trots Coronapandemin och semestertider. 

 Styrelsen beslutar att 
- Leif får i uppdrag att kontakta nästa nummers profil. 
- I övrigt godkänna rapporten. 

 

§ 8  EKONOMI 
Mona föredrog ekonomin som är fortsatt stabil trots rådande omständigheter.  
Oroande är dock en rätt stor minskning av medlemsantalet jämfört med tidigare år vid samma 
tidpunkt. Det kan med stor sannolikhet bero på uteblivna utställningstillfällen och förslag till 
alternativa åtgärder för att rekrytera nya som gamla medlemmar diskuterades. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 9  ÅRSSTÄMMA 2020 

Enligt de direktiv som föreligger från SKK ska stämman hållas digitalt. Vi har även möjlighet att 
nyttja dispens för antalet fullmakter vilket innebär att en delegat ges möjlighet att bära klubbens 
samtliga röster om så skulle behövas. 
Förelåg även två sena motioner från VBÄK som dock inkommit i stadgeenlig tid.  

 Styrelsen beslutar att 
- Kalla till årsstämma den 3 oktober, kl. 13.00. 
- Dispensen för antalet fullmakter ska gälla vilket ger klubbarna valfrihet för antalet fullmakter 

per delegat. 
- Använda Zoom som mötesverktyg och Percap för att administrera röstlängd och omröstningar. 
- Behandlade motioner tillsammans med styrelsen yttrande samt förslag till beslut biläggs övriga 

årsstämmohandlingar att bifogas kallelsen till stämman. 
- Hålla ett obligatoriskt genrep för samtliga anmälda stämmodeltagare torsdag kl. 19.00. 
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§ 10  REVIDERING VILDSVINSREGLER 

Förelåg en kortare rapport från träffen med regelrevideringsgruppen för vildsvinsproven. De utgår 
från förslaget till de nya provreglerna för älg och anpassar dem till vildvin.  

 De önskar även ändring av nuvarande regler för kombiproven så att hundföraren får möjlighet att 
välja vilket viltslag som skall dömas. 

 Styrelsen beslutar att 
- I enighet med gruppens önskemål tillsända SKK en begäran om att få skjuta på 

revideringsperioden ett år. 
- Inte ändra reglerna för kombiproven eftersom utbildningstillfällena i de flesta fall redan är 

genomförda och jaktprovssäsongen är nära förestående. 
 
§ 11  ÖVRIGA ÄRENDEN 

 SKK remiss – Naturvårdsverkets förslag på jakttider. 

 Styrelsen beslutar att 
- Återigen delge SKK våra synpunkter enligt vårt tidigare remissvar. 

 
§ 12  NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte blir måndag 31/8, kl. 18.00 
 

§ 13 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 
Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 
 
 

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


