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PROTOKOLL NR 4/2017 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: torsdag, 28 september 2017 

Plats: Björkhaga Hotell, Mullsjö 
   
 Närvarande styrelseledamöter  
 Magnus Jensen Jörgen Myrén 
 Mona Sundqvist Anders Holmqvist   
 Jan-Anders Thorud Leif Lundberg 
 Matts-Olof Mattsson Bo Eriksson, från § 7   
 
 Anmält förhinder 
 Britt-Marie Nordquist 
 
 
§ 1  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
 Magnus Jensen hälsar alla närvarande välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat. 
 
§ 2  DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna förelagt förslag till dagordning. 

 
§ 3  FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 3/2017 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna styrelseprotokoll 3/2017. 

 
§ 4 JAKTPROVSKOMMITTÉN 

Moment 3, förmåga att ställa älg i upptaget vid ett eller två skenupptag och 90 eller 60 min fast stånd. 
Anpassning av Provdata och Provdatakort för vildsvinsprov. 
Administration och genomförande av Vildsvins- och Kombiprov på lokalklubbsnivå. Frågan diskuterades 
ingående, allt från provanmälning till kollegier och redovisningen av provstatistik. 

 Styrelsen beslutar att 
- Jaktprovskommittén förtydligar momentet på hemsidan samt reviderar utbildningsmaterialet. Även AO nr 

23 ska revideras för att följa momenten i de nya jaktprovsreglerna. 
- Konstaterar att alla resurser förnärvarande går åt till anpassningen av Provdata till de nya reglerna. 

Intentionen är dock att på sikt utveckla Provdata mot ett Provdatakort även för vildsvinsproven. 
- På ordförandekonferensen den 29/9 väcka frågan gällande hanteringen av Vildsvins- och Kombiproven. 

 
§ 5 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

Mona informerar om det pågående arbetet med nya Provdata utställning. Hittills har tre utställningar 
administrerats i det nya programmet med gott resultat. Planen är att helt övergå till Provdata den 1 december 
om utbildningstillfällen kan lösas innan dess. 
Revideringsförslaget för rasstandard Jämthund har återremitterats av SKK. Ligger för närvarande hos 
Jämthundklubben för översyn.  

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 
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§ 6 DATAKOMMITTÉN 

Till dags dato har ett 10-tal webinar hållits och cirka 430 domare har deltagit i dessa. Responsen från 
provledningar och domare har i det stora hela varit väldigt positivt både gällande utbildningsförfarandet och 
det nya sättet att administrera jaktproven i Provdata. 
Skrivelser har inkommit från VBÄK och SSÄK med liknande synpunkter på det nya Provdata. Några fel och 
problem har påpekats. Farhågor finns att domare med mindre datorvana kan välja att lägga domarboken på 
hyllan om det blir allt för komplicerat.  

 Styrelsen beslutar att 
- Datakommittén får i uppdrag att se över och om möjligt tillgodose inkomna önskemål i de fall de ännu inte 

är åtgärdade.  
 
§ 7 EKONOMI  

Magnus har konsulterat sakkunnig i skattefrågor gällande de av årsstämman beslutade kostnadsersättningarna. 
Det finns inga ursäktande omständigheter utan dessa skall ses som arvoden/lön. 

 Styrelsen beslutar att 
- Klubben betalar arbetsgivaravgift och sociala avgifter på ersättningar som betalas ut. Mottagaren betalar 

skatt. 
 
§ 8  INKOMNA SKRIVELSER  

Ärende hos SKK/Jhk gällande Överklagan Älghunds-SM. Svar till SKK senast 30/9 
Ett antal protokollsutdrag från SKK/JhK nr 3/2017 angående önskemål Öster Malmaträffen 2018, 
domarkonferens vildsvinskommitté, jaktprovsregler samt råd och anvisningar viltspårprov. 
Protokollsutdrag SKK/DK nr 3/2017, godkända raskompendier. 

 Styrelsen beslutar att 
- Konstaterar att Älghunds-SM är en inofficiell tävlingsform vilken inte går att överklaga eller 

ogiltigförklaras i sin helhet. Varje jaktprov måste ses som enskilt. Enskilda prov överklagas enligt gällande 
regler var för sig av hundägare till respektive prov. Utomstående har inte möjlighet att överklaga andras 
prov. Magnus får i uppdrag att svara SKK. 

- Har tagit del av övriga skrivelser. 
 
§ 9  ORDFÖRANDEKONFERENSEN 29/9  

Dagordning för morgondagens ordförandekonferens gicks igenom. Presentation av nya Provdata 
utställning. Demonstration av Provdata. Regler för jaktprov och uppkomna frågor. Resumé över 
jaktprovsutbildningarna. Övrigt från klubbarna. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna förelagt förslag.  

 
§ 10  NÄSTA STYRELSEMÖTE 

- Söndag 29/10, Jämtkrogen i Bräcke  
 
 
 
 
 
 



   
 S V E N S K A  Ä L G H U N D K L U B B E N  
                                     Ansluten till Svenska Kennelklubben  

PROTOKOLL NR 4 2017  Sid 3 (3) 

 
 
 

§ 11  SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 
 Magnus tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 
 
 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
     
Mona Sundqvist   Magnus Jensen 
    

Sekreterare    Ordförande 
 


