SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 10-2021,
fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

Onsdag 20 oktober 2021, kl 18.00
Zoom

Medverkande styrelseledamöter
Karl-Johan Bergmark
Urban Nilsson
Matts-Olof Mattsson
Leif Lundberg
Jan-Anders Thorud
Sebastian Tång
Adjungerad
Mona Sundqvist
Förhindrade
Jens Karlsson
Mikael Wallén
§ 121. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Karl-Johan Bergmark hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 122. DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna dagordningen.
§ 123. DISPENS SÄRSKILT ÄLGSPÅPROV FEBRUARI
Med anledning av Sydsvenskas önskemål om möjlighet att genomföra älgspårprov i februari
månad har dispensansökan skickats till sex länsstyrelser inom SSÄKs verksamhet, dock inte
Halland. Positiva besked har hittills inkommit från Skåne och Blekinge. De övrigas svar väntas
inkomma inom kort.
Styrelsen beslutar att
- AO-16 Bestämmelser, provperioder, kollegier och dispenser ska revideras utifrån erhållna
dispenser för älgspårprovet. I AO-16 ska också villkoren för dessa dispenser framgå.
§ 124. ÅRSSTÄMMA TIDSPLANERING AO-33
Frågan om A0-33 Turordning Årsstämma, SM, NM samt Rasklubbsmästerskap har inkommit till
styrelsen. Älghunds-SM har senarelagts ett år i och med pandemin och AO-33 har reviderats
utifrån detta. SÄKs årsstämma ligger dock kvar enligt den ursprungliga tidsplanen. JHÄK meddelar
att de gärna tar årsstämman 2022.
Styrelsen beslutar att
- Inte göra några ändringar i AO-33 och därmed fortsätter årsstämmorna följa det ursprungliga
schemat. För lokalklubbarna innebär detta att de fortsättningsvis arrangerar årsstämman på
våren och har därefter Älghunds-SM samma höst.
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§ 125. NORDISKA MÄSTERSKAPEN
På grund av pandemin har det inte varit möjligt att genomföra Nordiska Mästerskapen enligt den
fastställda tidsplanen som anges i AO-33. Det innebär även att uttagningskriterierna för hundarna
kan bli svåra att följa vilket också diskuterades.
Styrelsen beslutar att
- 2020 års mästerskap ställdes in på grund av pandemin och detta får ses som ett förlorat
mästerskap vilket drabbar de ekipage som kvalificerat sig till detta mästerskap då det ej finns
möjlighet på grund av för stort antal tävlande att tillåta start för de hundar som kvalificerat sig
till 2020 års mästerskap.
- Karl-Johan får i uppdrag att kalla ihop NÄU för en dialog om hur, när och var mästerskapen ska
genomföras.
- En senare revidering av AO-33 och turordningen för NM och AO-29 Uttagningsregler för
deltagande i NM kan bli nödvändig beroende på vad NÄU kommer fram till.
§ 126. BIDRAG VILTVÅRDSFONDEN
Det är återigen dags att ansöka om medel från Viltvårdsfonden. Sista dag är 15 oktober.
Styrelsen beslutar att
- Söka bidrag för kommande domarutbildningar som planeras till nästa vår och sommar.
- Karl-Johan får i uppdrag att författa ansökan som sedan skickas till styrelsen för godkännande.
§ 127. NÄSTA MÖTE
Zoommöte i november. Karl-Johan kallar.
§ 128. 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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