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PROTOKOLL NR 4-2021, FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 16 MARS 2021 
med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Tisdag 16 mars 2021, kl 17.00 

Plats: Zoom 
 
 Medverkande styrelseledamöter  
 Karl-Johan Bergmark Urban Nilsson 
 Matts-Olof Mattsson Leif Lundberg   
 Jan-Anders Thorud Mikael Wallén 

Jörgen Myrén Sebastian Tång 

 Förhinder 
Jens Karlsson 

 Adjungerad 
 Mona Sundqvist  
 
 

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

 
§ 30. DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna dagordningen efter tillägg för dispens utställningsmerit och Älghunds-SM. 

 
§ 31. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Styrelsen beslutar att 
- Med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

 
§ 32. REGELREVIDERINGEN 

Förelåg information från B-O Åkerström om den dialog han haft med representanter från SKK/JhK 
gällande tolkning av skrivningar i NV förslag på jakttider. 
B-O har även sammanställt resultatet från klubbarnas omröstningar och infört utslagen i det 
slutgiltiga förslaget ”Jaktprovsregler slutlig version SÄK” som presenteras för styrelsen. 

 Styrelsen beslutar att 
- Noterar informationen gällande dialogen och avvaktar i frågan. 
- Anta presenterat regelförslag att föreläggas årsstämman.  
- Bert-Olof ska erhålla en gratifikation för sitt enastående engagemang och nedlagt arbete i 

framtagandet av det nya jaktprovsregelförslaget. 
 

§ 33. FÖRTJÄNSTTECKEN 

 Styrelsen beslutar att 
- Vid SÄKs årsstämma tilldela SÄKs förtjänsttecken till Bert-Olof Åkerström, Järpen. 
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§ 34. SÄKS ÅRSSTÄMMA 2021 
a. MÖTESVERKTYG 

  Styrelsen beslutar att 
 Använda Zoom som mötesplattform och Percap som röstningsverktyg. 

b. VÄRD FÖR STÄMMAN 
  Styrelsen beslutar att 

 Karl-Johan får i uppdrag att kontakta Västernorrland. 

c. KALLELSE OCH DAGORDNING 
  Styrelsen beslutar att 

 Efter tillägget under styrelsens övriga ärenden godkänna dagordning och kallelse till 
stämman. 

d. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
  Styrelsen beslutar att 

 Godkänna verksamhetsberättelsen 2020 att föreläggas SÄKs årsstämma. 

e. ÅRSBOKSLUT, BUDGET OCH AVGIFTER 
  Styrelsen beslutar att 

 Godkänna årsbokslut för 2020 att föreläggas årsstämman. 
 Efter justeringar godkänna budgetförslag för 2021 och 2022 att föreläggas årsstämman. 
 Föreslå stämman om oförändrade avgifter för 2022. 

f. UPPDRAG FÖREGÅENDE STÄMMA 
  Styrelsen beslutar att 

 Godkänna uppdragens redogörelse som till vissa delar kommer att redovisas först vid 
stämman. 

g. VERKSAMHETSPLAN 2021 
  Styrelsen beslutar att 

 Godkänna verksamhetsplanen för 2021 att föreläggas årsstämman. 

h. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
  Styrelsen beslutar att 

 Valberedningens förslag föreläggs årsstämman. 

i. MOTIONER OCH STYRELSENS SVAR 
I stadgeenlig tid har 2 motioner inkommit till SÄKs kansli. Styrelsen behandlar motionerna. 

  Styrelsen beslutar att 
 Motionerna tillsammans med styrelsens yttrande för motionerna föreläggs årsstämman. 

j. STYRELSENS ÖVRIGA ÄRENDEN 
  Styrelsen beslutar att 

 De slutgiltiga regelförslagen för löshundsprov, ledhundsprov och älgspårprov föreläggs 
årsstämman.  

 Ta upp Rasavelsgruppen som en punkt på dagordningen och Utmärkelser likaså. 

 Styrelsen beslutar att 
- Kallelsen tillsammans med ovanstående för årsstämman ingående handlingar skickas till 

lokalklubbar och rasklubbar samt anmälda delegater. 
- Denna punkt är omedelbart justerad. 



   
 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 4-2021 _16 mars 2021  Sid 3 (5) 

 
 

§ 35. ORDFÖRANDEKONFERENS 

 Styrelsen beslutar att 
- Bjuda in till ordförandekonferens torsdagen den 22 april, kl. 18.00. 

 
§ 36. RAPPORTER FRÅN AVELSKOMMITTÉN 

Avelskommittén informerar om ett fall med PRA hos jämthund.  
I det här fallet finns hundens båda föräldrar kvar i livet vilket ses som positivt eftersom det behövs 
en ”trio” för att möjliggöra kartläggning av mutationen som ger PRA. Underlag från sådan ”trio” 
finns även sedan tidigare. Förhoppningen är att gentest nu kan tas fram med hjälp av detta 
material.  
En träff med Jämthundklubben planeras också med anledning av detta.  
Kommittén kommer att gå ut med information till uppfödare med avkommor från drabbad hund. 
Även klubbarnas avelsråd kommer att informeras om fallet. Vad gäller avelsrekommendationer 
ska riktlinjerna i RAS följas. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten 

 
§ 37. GENTEST PRA 

Avelskommittén har inkommit med ansökan om medel till ett forskningsprojekt i samarbete med 
SLU. Målet är att få fram en gentest gällande sjukdomen Progressiv Retinal Atrofi, PRA.  

 Styrelsen beslutar att 
- Bifalla Avelskommitténs begäran om medel upp till 100 000 kronor. Budgeten för 2021 

kompletteras med kostnaden. 
 

§ 38. INKOMNA SKRIVELSER 
Från Gråhundklubben förelåg hemställan om exteriörbedömningar i rasklubbens regi och frågan 
diskuterades inom styrelsen. 

 Styrelsen beslutar att 
- Avslå Gråhundklubbens begäran då utställningsrättigheterna är delegerade till lokalklubbarna. 

Klubben kan dock kontakta berörda lokalklubbar och efterhöra om möjlighet till samarbete 
finns. 

 
§ 39. SAMARBETSAVTAL 

Karl-Johan redogjorde om hur ärendet med samarbetsavtalet med Tracker/UC fortskrider. 
Målsättningen är att det ska finns ett färdigt centralt avtal att presentera till årsstämman. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 40. AO-33 

Det har inkommit frågor kring turordningen för rasklubbsmästerskapen efter den förskjutning 
som gjorts på grund av Covid-19. Några klubbar genomförde sina rasklubbsmästerskap 
föregående år, andra inte. Alla rasklubbar har tillfrågats i ärendet och haft möjlighet att svara. 

 Styrelsen beslutar att 
- Inte ändra något i den sedan ifjol fastställda turordningen. 
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§ 41. DISPENS UTSTÄLLNINGSMERIT 
Frågan om dispens gällande utställningsmerit för jaktprovssäsongen 2021-2022 dryftades. 

 Styrelsen beslutar att 
- Bordlägga frågan till nästa möte. 

 
§ 42. ÄLGHUNDS-SM 

Västernorrland har för avsikt att arrangera de båda SM-tävlingarna under en och samma dag. De 
planerar för två parallella kollegier och har även fått klartecken från Tracker som tillhandahåller 
dubbla antalet pejlare. 
Styrelsen diskuterade arrangemangen utifrån tidigare diskussioner och beslut. 

 Styrelsen beslutar att 
- Älghunds-SM 2020 och Älghunds-SM 2021 ska arrangeras under två separata dagar. 
- Bjuda in representanter från VNÄK till nästa styrelsemöte. 

 
§ 43. ALLOMFATTANDE FRÅGOR 

 Kennelfullmäktige 
 SKK Avelskonferens 
 Bidrag från Viltvårdsfonden. 
 Friskvårdsbidrag jaktprov.  
 Nästa nummers profil. 

 Styrelsen beslutar att 
- Punkten om Kennelfullmäktige bordlägges till nästa möte 
- Anmäla Åsa Magnusson Juberget till SKKs avelskonferens. 
- Karl-Johan får i uppdrag att utforma en bidragsansökan ur Viltvårdsfonden. 
- Informera att jaktprov ses som godkänd friskvårdsaktivitet förutsatt att de innefattar motion. 

Friskvårdsbidraget kan t.ex. användas till att betala personliga startavgifter vid sådana prov. 
- Karl-Johan kontaktar numrets profil. 

 
§ 44. ÖVRIGA ÄRENDEN 

 Rekrytering av ungdomar. Hälleforshundklubben har inkommit med förslag till hur rekrytera 
ungdomar och hur få fler ungdomar men även äldre att starta på jaktprov. De föreslår att en 
kortare instruktionsvideo om hur ett jaktprov går till i praktiken tas fram. 

 Styrelsen beslutar att 
- Jens får i uppdrag att utreda om det är möjligt att göra något i samarbete med JS Sverige som 

för närvarande arbetar med vår nya informationsfolder. 
 

§ 45. NÄSTA MÖTE 
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 20 april, kl. 18.00. 
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§ 46. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 
Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 
 
 

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


