SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 2-2022,
fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid:
Plats:

Torsdag 17 mars 2022, kl 09.00
Scandic Hotell, Upplands Väsby

Medverkande styrelseledamöter
Karl-Johan Bergmark
Matts-Olof Mattsson
Jan-Anders Thorud
Mikael Wallén

Urban Nilsson
Leif Lundberg
Sebastian Tång

Adjungerad
Mona Sundqvist
Förhinder
Jens Karlsson, närvarade under § 13.
§ 1.

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Karl-Johan Bergmark hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2.

DAGORDNING
Styrelsen beslutar att
- Godkänna dagordningen.

§ 3.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Styrelsen beslutar att
- Med ett godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4.

BESLUT PER CAPSULAM
För att en klubb ska ha rättighet att arrangera internationella jaktprov måste regelverket vara
översatt till engelska och godkänt av FCI. Styrelsen har därför beslutat per capsulam att sända
jaktprovsregler för löshund till översättning.
Styrelsen fastställer beslutet.

§ 5.

EKONOMI
Mona föredrar balans- och resultatrapporterna för årets två första månader.
Förelåg förfrågan avseende valberedningen och arvoden.
SKKs rekommenderar förhöjd milersättning för klubbens arvoderade funktionärer. Med den
skattepliktiga delen följer att klubbarna ska erlägga sociala avgifter samt dra skatt innan
ersättningen utbetalas, vilket också medför extra administration i form av arbetsgivardeklarationer. Något som kan vara problematiskt för de mindre klubbarna.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna den ekonomiska rapporten.
- Ordförande i valberedningen får samma arvode som en kommittéordförande. Ledamöter får
halva arvodet.
- Karl-Johan undersöker om det finns någon inplanerad höjning av den statliga milersättningen.
- Ta upp ärendet om reseersättning på ordförandekonferensen i april.
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§ 6.

REVIDERING AV AO
På grund av att utländska provmeriter och röntgenresultat numera är lättillgängliga genom Hitta
Älghund ökar ansökningarna till diplom innehållande dessa utländska resultat. Styrelsens är eniga
om att SÄKs diplom och plaketter även fortsättningsvis ska grunda sig på officiella svenska resultat
som finns presenterade i SKK Hunddata.
Även AO-32 måste revidereras utifrån det nya vildsvinsmästerskapet.
Styrelsen beslutar att
- Förtydliga i AO-22 och AO-23 att endast svenska officiella resultat kan räknas som
poänggivande till SÄKs Avels- och Uppfödardiplom.
- Vildsvinskommittén får i uppdrag att revidera AO-32 för turordning av vildsvinsmästerskapet.

§ 7.

AVELSKOMMITTÉN
Jan-Anders informerade om kommitténs månatliga möten och att de för närvarande ser över RAS
för samtliga tre laikaraserna.
Ett inkorsningsprojekt för Svensk vit älghund är påbörjat i samarbete med representanter från
Vita Älghundsklubben och SKKs Avelskommitté. Ett första möte är genomfört.
Det har genomförts ögonlysning i Uppsala och en ytterligare planeras i maj i samband med
Lyckseleutställningen. Det kommer även bli fler lysningstillfällen framöver, bland annat i Rättvik
där kommittén också planerar för sin årliga avelsträff.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.

§ 8.

JAKTPROVSKOMMITTÉN
Sebastian informerade om senaste tidens planering inför utbildningskonferensen i här i Upplands
Väsby.
Sebastian belyser även problem med tidpunkten för årets Nordiska Mästerskapet som är planerat
till den 10-11 september i Finland.
Förelåg fråga gällande viltspårprovens administration från DÄKs viltspårprovsansvarige.
Jaktprovsreglerna är översatta och sedermera inskickade till FCI för godkännande. Så snart de är
godkända kan SÄK arrangera jaktprov med internationell status efter ansökan hos SKK.
Frågor kring utbildningsgången för de olika provtyperna, löshund (både älg och vildsvin) och
ledhund, har inkommit. Det är i stort sett samma förfarande för samtliga tre provtyper.
Den person som föreslås till domarutbildning för ledhund ska fylla kriterierna om erfarenhet av
jakt, injagning och meritering eller på annat sätt ha stor erfarenhet kring ledhundar enligt kraven i
AO-17. Dessa personer behöver således inte ha jagat in eller meriterat en löshund. Styrelsen
konstaterar att utbildningsmaterial för det nya ledhundsprovet saknas.
Tillkännagives att Matts-Olof Mattsson valts in i SKKs Jakthundkommitté.
Styrelsen beslutar att
- Sebastian kontaktar DÄKs ansvarige för att få mer information i ärendet.
- Ansöka om internationellt jaktprov för Älghunds-SM 2022. Mona skickar ansökan till SKK.
- Karl-Johan får i uppdrag att kolla med Norge om de har något utbildningsmaterial för
ledhundsprov som vi kan få ta del av.
- I övrigt godkänna rapporten.
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§ 9.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Urban informerar om att SKK har för avsikt att möjliggöra för svenska domare att vidareutbilda sig
på våra svenska raser för att i sin tur kunna utbilda kollegor i utlandet. Klubbar med svenska raser
är kallade till möte med SKK den 30/3 för mer information.
Vidare informerar Urban om det återupptagna planeringsarbetet inför exteriördomarkonferensen
i mars 2023. Konferensen kommer att hållas i Stockholmstrakten tillsammans med SSF som
medarrangörer. Kommittén har ett inplanerat möte där fortsatt arbete ska planläggas med
koncentration på bland annat domarkompendierna.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.

§ 10. DATAKOMMITTÉN
Matts-Olof informerar att kommittén haft flertalet möten både internt och externt. De har bland
annat haft ett möte med SKKs IT-ansvarige som efterlämnade en positiv känsla. De har också haft
ett möte med Norge.
Det har varit ett omfattande jobb med revideringen av jaktprovsreglerna och det har medfört en
hög belastning på de få programmerare som finns att tillgå.
Det kommer att bli lite förändringar i Provdata inför kommande provsäsong, även för
jaktprovsdomarna.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
§ 11. REDAKTIONSKOMMITTÉN
Urban meddelar att inskickat material till Älghunden från klubbarna minskat drastiskt. En del
klubbar har inte lämnat in något material alls. Publikationen är fortfarande vad vi gör den till och
möjliga åtgärder diskuterades.
Jaktjournalens avtal har kommit upp till diskussion. Det är ett avtal som funnits mellan parterna
under väldigt lång tid.
Styrelsen beslutar att
- Redaktionskommittén träffar förlaget gällande Älghunden.
- Urban och Karl-Johan får i uppdrag att möta Jaktjournalen och förbereda för en eventuell
omförhandling av avtalet.
- Godkänna rapporten i övrigt.
§ 12. MEDLEMSKOMMITTÉN
Mona rapporterar att till dags dato har vi ungefär samma medlemsantal som vid samma period
föregående år. En del klubbar har för tidsperioden ökat något medan andra ligger lite efter.
Förhållandevis många ”nya” medlemmar vilket är glädjande. Påminnelse kommer att skickas till
dem som ännu inte betalt för 2022 lite senare, mest troligt vid månadsskiftet april/maj.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna rapporten.
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§ 13. VILDSVINSSKOMMITTÉN
Styrelsen gick tillsammans med Jens igenom vildsvinskommitténs förslag till vildsvinsregler att
gälla från 2023 till 2026.
Förutom de redan tidigare gjorda korrigeringarna gjordes under mötet några enklare
redaktionella kompletteringar och textändringar för att i möjligaste mån likställa texten med
älgprovsreglerna. Även komplettering med 0-pris under punkt 5 Prisvalörer.
Styrelsen beslutar att
- Efter ovan nämnda ändringar godkänna vildsvinskommitténs förslag till nya regler för jaktprov
ställande vildsvinshundar.
- Sända ut förslaget till lokalklubbarna och utsedda delegater.
- Överlämna förslaget till SÄKs årsstämma för beslut.
- Uppdra åt Vildsvinskommittén att ta fram erforderligt utbildningsmaterial för vildsvinsproven.
- Vildsvinskommittén ser över AO-32 och turordning för vildsvinsmästerskapet.
§ 14. BIDRAG NATURVÅRDSVERKET
Karl-Johan meddelar att Naturvårdsverket i delar bifallit SÄKs ansökan om bidrag till utbildning av
klubbens jaktprovsdomare.
§ 15. ÖSTER MALMA-TRÄFFEN
Förelåg inbjudan och program för årets Öster Malma-träff som även denna gång kommer att
genomföras digitalt.
Styrelsen beslutar att
- Karl-Johan och Mona deltar. Mona anmäler.
§ 16. FJÄLLJAKT FÖR ALLA
Karl-Johan informerade om projektet ”En fjälljakt för alla” där hundklubbar och Jägareförbunden i
norr gått samman för att belysa vad som sker.
Regeringen har tillsatt en kommitté som skall lämna förslag på en ny renskötsellag. Ett av kraven
är att förslaget måste vara förenligt med HDs slutsatser i Girjasdomen och med ”Sveriges
folkrättsliga förpliktelser”. De ska också klargöra inom vilka delar av statligt ägd mark som
samebyar har ensamrätt att upplåta fiske, jakt eller bara småviltsjakt, en fråga som ska
snabbutredas i ett delbetänkande tills nu i höst 2022.
Styrelsen ser med stor oro de konsekvenser och eventuella scenarier som kan uppstå i samband
med en eventuell lagändring i frågan.
Styrelsen beslutar att
- Bidraga med en summa av 10.000:- till projektet. Mona får i uppdrag att ordna med detta.
§ 17. SKK REMISS NYA STADGAR
Urban informerade kort om de träffar jakthundklubbarna haft kring remissen om stadgarna. Ett
bra samarbete klubbarna emellan.
Mona har arbetat fram ett ”motförslag” att framlägga till SKK. Dessa förslag innehåller de
ändringar som är nödvändiga för SÄKs organisation. Mona har även beaktat de remissvar som
inkommit från klubbarna samt de önskemål och synpunkter som framkom vid
ordförandekonferensen där remissen behandlades.
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Styrelsen beslutar att
- Godkänna framlagt ”motförslag” till nya stadgar för SÄK, lokalklubbar och rasklubbar. Dessa
översändes till SKK inom föreskriven svarstid. Mona ansvarig.
- Karl-Johans skrivelse bifogas SÄKs remissvar.
- Stödja jakthundklubbarnas krav om att delegering av rasansvar lyftes yr stadgarna. En
gemensam skrivelse kommer att översändas till SKK/FK.
§ 18. SÄKs ÅRSSTÄMMA 2022
a. INBJUDAN TILL ORDFÖRANDEKONFERENS
b. KALLELSE OCH DAGORDNING
c. VERKSAMHETSBERÄTTELSE
d. ÅRSBOKSLUT, BUDGET OCH AVGIFTER
e. UPPDRAG FÖREGÅENDE STÄMMA
f. VERKSAMHETSPLAN
g. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
h. MOTIONER OCH STYRELSENS SVAR
Fyra motioner har inkommit i stadgeenlig tid. Styrelsen behandlar dessa.
i. STYRELSENS ÖVRIGA ÄRENDEN
Det slutgiltiga förslaget till nya regler för vildsvinsprov.
Utmärkelser.
SÄK 70 år, 1952 - 2022
Styrelsen beslutar att
- Godkänna inbjudan till ordförandekonferensen.
- Godkänna kallelsen och dagordningen för årsstämman.
- Godkänna årsbokslut för 2021.
- Godkänna budgetförslag för 2022 och 2023.
- Föreslå stämman om oförändrade avgifter 2023.
- Godkänna redogörelsen för uppdrag från föregående årsstämma.
- Efter några kompletteringar godkänna verksamhetsplanen för 2022.
- Styrelsens övriga ärenden samt motioner och styrelsens yttrande över dessa skall tillsammans
med övriga handlingar föreläggas årsstämman.
- Kallelsen tillsammans med ovanstående för årsstämman ingående handlingar skickas till
lokalklubbar och rasklubbar samt anmälda delegater.
- På något sätt uppmärksamma SÄKs 70-årsjubileum. Mona och Matts-Olof får uppdraget.
- Denna punkt är omedelbart justerad.
§ 19. ÖVRIGA ÄRENDEN
Karl-Johan informerade lite kort om läget med Tracker.
Styrelsen beslutar att
Jan-Anders, Karl-Johan och Urban träffar Tracker i ett Zoommöte den 7 april.
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§ 20. NÄSTA STYRELSESAMMANTRÄDE
Fredag 22 april, kl. 09.00 på Frösö Park Hotell, Frösön.
§ 21. 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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