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PROTOKOLL NR 1/2020 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Fredag 24 januari 2020, kl 09.00 
 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 
 
 
 Närvarande styrelseledamöter  
 Karl-Johan Bergmark Jörgen Myrén  
 Mona Sundqvist Leif Lundberg   
 Jan-Anders Thorud Mikael Wallén 
 Matts-Olof Mattsson    
 

 Förhinder 
 Urban Nilsson, deltog dock vid §11. 
 

 Adjungerad 
 Lena Elvén 
 
 
§ 1  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

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

 Styrelsen beslutar att 
- Efter tillägg godkänna förslag till dagordning. 

 
§ 3  FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 7/2019 OCH 8/2019 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna de båda protokollen och lägga dem till handlingarna 

 
§ 4  SPONSORFÖRSLAG UTLRACOM 
 Förelåg ett förslag från Ultracom om samarbetsavtal mellan SÄK och Ultracom. Styrelsen 

diskuterade innehållet och jämförde med det avtal lokalklubbarna idag har med annan aktör. Stor 
enighet om att avtalet i slutändan ska vara förmånligt för medlem/funktionär/provdomare. 

 Styrelsen beslutar att 
- Mona får i uppdrag att påminna lokalklubbarna om de avtal som löper ut i år. De bör sägas upp 

för att klubben ska ha möjligheten att inleda förhandlingar med olika aktörer. 
 
§ 5 KORRIGERAT AVTAL MED SVEDEA FÖRSÄKRING 
 Karl-Johan visade information och fakta om försäkringen från Svedea.  

 Styrelsen beslutar att 
- Lena fakturerar Svedea det bestämda marknadsbidraget. 
- Karl-Johan får i uppdrag att se till att de tidigare muntliga och mejl-överenskommelserna skrivs 

in i avtalet. 
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§ 6 UPPDATERING KRING ARBETET MED HALSPROBLEM 

Karl-Johan informerar kort om hur projektet framskrider. Det är ansökt om en studie hos SLU. 
Svedea har avsatt en summa pengar för projektet. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 7 REKRYTERING KANSLIST 

Karl-Johan informerar om den rekryteringsprocess som pågått sedan i slutet av november. Åtta 
ansökningar till tjänsten hade inkommit inom föreskriven tid. Dessa har granskats och jämförts 
och som slutlig kandidat till ersättare efter Lena har gruppen enats om Mona Sundqvist.  

 Styrelsen beslutar att 
- Anställa Mona Sundqvist som kanslist från och med den 1 maj. Beslutet blir officiellt den 27/1. 

• Mona deltog inte i beslutet. 
- Lena får i uppdrag att informera ras- och lokalklubbar samt återkoppla till övriga kandidater 

om att tjänsten tillsatts av annan sökande. 
 
§ 8 AVAUKTORISATION AV JAKTPROVSDOMARE 

Förelåg hemställan från lokalklubb om avauktorisation av en jaktprovsdomare. 
En auktoriserad domare har en framskjuten förtroendepost inom Svenska Kennelklubben och har 
därför, utöver SKKs Grundregler, att följa respektive prov- och tävlingsbestämmelser samt 
gällande domaretiska regler.  
Jaktprovskommittén och styrelsen har granskat och diskuterat inkomna handlingar grundligt och 
kan konstatera att domaren inte följt gällande regler på ett antal punkter 

 Styrelsen beslutar att 
- I enighet med lokalklubbens begäran avauktorisera jaktprovsdomaren i fråga. Lena skickar 

erforderliga handlingar till SKK.  
 
§ 9  MEDLEMSKAP / AO32 

Det har konstaterats att "dubbla medlemskap" fortfarande förekommer vilket inte är tillåtet enligt 
SKKs praxis. 
I vissa lokalklubbar förekommer det krav på medlemskap i den egna lokalklubben för anmälan till 
jaktprov medan det räcker att vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar i andra. 

 Styrelsen beslutar att 
- Datakommittén får ta ärendet i beaktning vid arbetet med det nya medlemsregistret. 
- Uppmana lokalklubbarna att godkänna medlemskap i någon av SÄKs lokalklubbar som 

erforderligt för anmälan till jaktprov. Övriga riktlinjer, från anmälan till provstart, är dock upp 
till varje lokalklubb att själva bestämma. 
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§ 10  FÖRSLAG NATURVÅRDSVERKET GÄLLANDE FÖRÄNDRING AV JAKTTIDER 

Remisstiden utgår den 16 februari.  
Styrelsen konstaterar att remissförslaget skulle innebära att jakt samt jaktträning med hund som 
förföljer älg avslutas i januari. Inga förändringar är föreslagen vad gäller hund som förföljer björn, 
vildsvin och grävling. 
I Naturvårdsverkets förslag ses också att varg, järv, lo, björn, dovhjort, kronhjort och rådjur får 
jagas en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Den sista 
timmen dock endast som vak- eller smygjakt.  
Styrelsen diskuterade förslaget och anser att jakt under den sista timmen borde även innefatta 
jakt med ställande hund samt att användande av stånd- och ledhundar ska vara tillåtet även 
under februari månad. 

 Styrelsen beslutar att 
- Mikael får i uppdrag att sammanfatta svaret på remissen. 

 
§ 11 REDAKTIONSKOMMITTÉN / ÄLGHUNDEN 

Urban rapporterar från hemmet att material inkommit från samtliga klubbar och skribenter och 
att insamlandet gått problemfritt. Även annonsförsäljningen har gått riktigt bra enligt uppgift.  
Just i detta nu sammanställer förlaget allt material och tidningen är i princip klar för tryckning. 

 Styrelsen beslutar att 
- Det första numret av Älghunden trycks i 11 000 exemplar då merkostnaden blir ringa.  
- Utöver nytillkomna medlemmar 2020 även skicka Älghunden till dem som varit medlem under 

2019.  
- På ordförandekonferensen i april göra en utvärdering av den nya tidningen. 

 
§ 12 AVELSKOMMITTÉN 

Leif informerar om att kommittén inlett en översyn av avelslistorna. Listorna ska vara baserade på 
fakta och ingen rangordning av individer kommer att ske. Målsättningen är att bredda avelsbasen, 
dvs använda fler linjer/hundar i avel.  
Jobba för att samma listor används av både SÄK och rasklubbar.  
Kommittén har noterat att allt fler uppfödare och hanhundsägare inte följer upprättade riktlinjer 
och rekommendationer utan går sina egna vägar.  Bland annat har kullar med höga inavelsindex 
ökat under senare tid. 

 Styrelsen beslutar att 
- Avelskommittén får i uppdrag att kontakta SKK i frågan om sanktionsmöjligheter i de fall där 

SÄKs rekommendationer inte följs. 
- I övrigt godkänna rapporten. 
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§ 13 DATAKOMMITTÉN 

Matts-Olof informerar att en kod finns på baksidan av den kommande Älghunden. Koden används 
av medlem för inloggning och administration av egna uppgifter i den grund som senare kommer 
att bli portalen ”Min Älghund”. 
Under senare tid har det varit problem med att hemsidor, Hitta Älghund och Provdata legat nere 
under både kortare och längre tider. Det beror på att Binero inte kunnat leverera vad som lovats. 
Kommittén har börjat se över andra alternativ, bland annat en lösning från Microsoft. 
Matts-Olof berättar vidare om skillnaden i datautbytet från Norge gentemot Sverige. Önskvärt om 
uppgifter kan hämtas från SKK på samma sätt som från NKK. 

 Styrelsen beslutar att 
- Teckna Microsoft Azure med anledning av dess driftsäkerhet även om det är förenat med en 

större kostnad än det vi har idag. Styrelsen är eniga om att medlemsnyttan väger tyngre.  
- Karl-Johan får i uppdrag att skicka en ny hemställan om databasutbyte hos SKK. 

 
§ 14  UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

Mona informerar om ny laikaras, Jakutskaja laika. Specialklubbstillhörighet är ännu inte fastställd. 
Ny rapportkod har införts av SKK. Sedan tidigare finns rapportkod A som visar på att hunden 
diskvalificerats på grund av mentalitet. Den nya rapportkoden B står för att hunden har 
anatomiska defekter.  
Otydligt i inbjudan till utställning vad som gäller angående medlemskap för ägare till norska och 
finskägda hundar. För anmälan till jaktprov framgår det bättre att medlemmar i norska och finska 
älghundklubbar äger rätt att delta på jaktprov. 

 Styrelsen beslutar att 
- Mona får i uppdrag att tillse att rapporteringskoden blir införd i Provdata Utställning. 
- Medlemskap i älghundklubb i Norge och Finland anses som likvärdigt med medlemskap i SÄK, 

för anmälan och deltagande på utställning i Älghundklubbens regi.  
- I övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 15  EKONOMIRAPPORT 

Lena föredrog ekonomin. Ett lite lägre resultat än förväntat som till största del beror på ett 
mindre medlemsbortfall. Några korrigeringar har gjorts av felkonterade poster. 
Styrelsen diskuterade även SKKs normer för ersättningar och arvoden. 

 Styrelsen beslutar att 
- Särskilja kostnaderna för jaktprovsregelrevideringen från Jaktprovskommittén. 
- Karl-Johan kontaktar valberedningen gällande ersättningar.  
- I övrigt godkänna rapporten. 
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§ 16  ÖVRIGA ÄRENDEN 

o Förelåg inbjudan till jakthundklubbsträffen i Öster Malma som i år äger rum den 2-4 april. 
o Särskilda regler för utställningar samt regler för bedömning (förslag senast 31/1) 
o Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare (förslag senast 31/1) 
o Allmänna regler för utställning, prov, tävlingar och beskrivningar (förslag senast 31/1) 
o Svenska Vita Älghundklubben. Ärendet är nedlagt 

 Styrelsen beslutar att 
- Lena anmäler Jan-Anders och Matts-Olov till Öster Malma samt anmäler en punkt för 

diskussion om vargproblematiken. 
- Lena meddelar SKK att SÄK inte har några förslag till ändringar. 

 
§ 17  SKRIVELSER 
 Förelåg protokoll från SKK/CS nr 7 

 Styrelsen noterar glatt att 
- Magnus Jensen har utsetts till ordförande i Jakthundskommittén.  

 
§ 18  NÄSTA STYRELSEMÖTE 

Scandic Hotell i Upplands Väsby den 13e mars, klockan 09.00. 

 
§ 19  SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 

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

 

 

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


