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PROTOKOLL NR 5-2022 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Måndag 13 juni 2022, kl. 19.00 

Plats: Digitalt, Zoom 
 
 Medverkande styrelseledamöter  
 Matts-Olof Mattsson Urban Nilsson 
 Jan-Anders Thorud Leif Lundberg   
 Sebastian Tång Jens Karlsson 

Mikael Wallén Carro Åkersten 
 Peter Liljergren 

 Adjungerad 
 Mona Sundqvist 

 
§ 1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Matts-Olof Mattsson 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. INFORMATIONSPUNKTER 

NÄU. Matts-Olof informerar om kommande möte med Nordisk Älghundunion den 6-8 juni där 
bland annat stadgarna för NÄU är en av huvudpunkterna. Ärenden eller synpunkter från styrelse- 
och kommittémedlemmar emottages tacksamt till detta möte. 
Jaktjournalen. Matts-Olof informerar att Jaktjournalen bekräftat uppsägningen av 
samarbetsavtalet. Skrivningen var dock lite svårtolkat varför Matts-Olof kommer kontakta Kalle 
Stolt för att reda ut detta.  
Tracker. Matts-Olof har haft ett antal kontakter med Bosse Fritzén. Bosse är underrättad om det 
kommande mötet med klubbarnas ordförande. Matts-Olof återkopplar till Bosse efter mötet. 

 Styrelsen beslutar att 
- AU arbetar vidare med Jaktjournalens avtal när frågan om skrivningen är utredd. 
- Mats Sjölander, Mikael Wallén, Sebastian Tång och Christian Nordin ska ingå i den grupp som 

ska vara Tracker behjälplig i framtagandet av ”domarappen”. 
- I övrigt godkänna rapporten. 
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§ 5. SVENSKT JAKTPROVSCHAMPIONAT BJÖRN 
Plotthundklubben bedriver jaktprovsverksamheten på frilevande björn. Idag är det inte möjligt för 
en älghund att bli björnprovschampion enligt gällande championatregler och synpunkter om detta 
har inkommit. 

 Styrelsen beslutar att 
- Mikael utreder om det är möjligt att lägga till svenskt jaktprovschampionat björn vid nästa 

låsningsperiod av championatreglerna. 
- Mikael undersöker också om det finns behov av utökat samarbete mellan klubbarna. 
 

§ 6. RENRENA ÄLGHUNDAR 
Inkommen skrivelse från ordförande i sameby gällande införande av krav på ”renrenhet” vid 
jaktprov.  
Peter har kontaktat några samebyar som upplever att största problemet föreligger med tillresta 
hundar. Peter har även kontaktat provledare i Norrbotten som inte ser samma problem då 
provmarker kollas av ordentligt innan provtillfället. 

 Styrelsen beslutar att 
- Peter besvarar skrivelsen. 
- Om möjligt utveckla ett samarbete för att informera om jakt med löshund i renskötselområdet 

samt om att möjlighet till renavvänjning finns. Peter ansvarig. 
 

§ 7. NORDISKA MÄSTERSKAPEN LEDHUND 
Jan-Anders har varit i kontakt med de personer som tidigare ansvarat för NM ledhund. De har 
avböjt vidare engagemang. 
Jan-Anders föreslår att arrangemanget skjuts upp till nästa år. Arrangemanget blir då också 
växelvis med löshundsmästerskapet.  

 Styrelsen beslutar att 
- Ta upp ärendet i samband med NÄU-mötet i juli. 
- Jan-Anders skriver till lokalklubbarna för att inventera intresse och möjlighet att ställa upp. 

 
§ 8. ÄLGHUNDEN 

 Styrelsen beslutar att 
- Kommittéerna för Rekrytering och Extern- och samverkan presenterar sina uppgifter och mål i 

Älghunden nr 3. 
- Jaktprovs- och Datakommittén presenterar Provdata, provdatakort och de större förändringar 

som de nya reglerna innebär. 
- Vildsvinskommittén och vildsvinsmästerskapet bereds utrymme i både ÄH 3 och ÄH 4. 
- Upprätta en ”profilbank” där även lokalklubbarna kan inkomma med förslag på lämpliga 

personer. Urban ansvarig.  
- Carro skriver profilen i ÄH 3. 
- Peter får i uppdrag att se om det finns material och information för ett reportage kring hundar 

och renrenhet till nästa nummer av ÄH. 
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§ 9. JAKTPROVSKOMMITTÉN 
Sebastian informerar om senaste tidens arbete inom kommittén, bland annat slutversionen av 
skogskortet. Matts-Olof väcker idén om en digital genomgång i Provdata/skogskort för domare 
närmare provsäsongen, kommittén tänker att det landar hos datakommittén. De kommer även 
att ta fram ett nytt förslag på uttagningsregler för NM, Mikael och J-A ansvarar för detta. 
Peter, Bert-Olof och Sebbe tar fram ett dokument som beskriver hur att genomföra ett kollegium. 
 

 Styrelsen beslutar att 
- Mottibäckens Ipzie står som reserv enligt de kriterier som finns. I övrigt fastställs deltagarna 

enligt den utskickade listan. 
- Matts-Olof kontaktar hundägare till uttagna deltagare och reserver till Nordiska Mästerskapen. 
- Sebastian utser lagledare samt styrelserepresentanter som närvarar vid NM. 
- I övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 10. AVELSKOMMITTÉN 

Jan-Anders informerar att kommittén jobbar på inför Rättvik. Föreläsare näst intill klart.  

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 11. UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

Urban informerar att kommittén för närvarande har två större projekt.  
Exteriördomarkonferensen. Haft ett första möte nästa blir nu senare i juni. Lokal ännu inte klart. 
Ansvariga för raskompendierna närvarar om möjligt vid Rättviksutställningen.  
Svenska raser. SKK/DK har inlett ett arbete där exteriördomare som dömt förtjänstfullt under 
längre tid ska beredas möjlighet att vidareutbilda sig på svenska raser. SÄKs UtstK tillsammans 
med representanter från rasklubb och domarkår har haft ett särskilt möte med SKK/DK för att 
framföra våra synpunkter.  

 Styrelsen beslutar att 
- AU tar det ekonomiska beslutet gällande lokal. 
- I övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 12. VILDSVINSKOMMITTÉN 

Jens informerar om arbetet inom kommittén. Provreglerna är inskickade till SKK. När dessa är 
godkända ska regelbok tryckas och skogskort tas fram. Utbildningar planeras till mars där ett 30-
tal domare kommer att kallas.  
Vildsvinsmästerskapet kommer att hållas den 2 december i Gimo med ÖSÄK som arrangör. Önskar 
samarbeta med Jaktjournalen och Tracker. Kommittén tittar också på möjligheten att hålla en 
ordförandekonferens i samband med mästerskapet. En inbjudan tillsammans med information 
om bland annat uttagningsreglerna kommer att publiceras i ÄH. 

 Styrelsen beslutar att 
- Jens ser över kostnaderna och lägger fram ett förslag till vad SÄK kan bistå med. 
- I övrigt godkänna rapporten. 
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§ 13. REKRYTERINGSKOMMITTÉN 
Carro informerar om arbetet inom kommittén. Föreslår en kvinnokamp med bara kvinnliga förare. 
De tittar också på medlemskap genom uppfödare och direktutskick vid valpregistreringar. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 14. EXTERN- OCH SAMVERKANSKOMMITTÉN 

Leif informerar att största frågan är att vi får jaga med våra hundar och andra frågan är att vi har 
något att jaga med våra hundar och att vi kan, vill och vågar ha hundar lösa på grund av de 
skaderisker som föreligger från framförallt rovdjur och trafik. 
Mikael önskar att SÄK i större omfattning svarar på remisser, vid behov i samarbete med SKK och 
andra jakthundklubbar. Även utveckla ett samarbete med andra jakthundklubbar i aktiviteter som 
exempelvis björnprov och renrenhetsarbete. För att bli en starkare motpart i förhandlingar av 
avtal samverka med andra klubbar när det är lämpligt.  

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 15. DATAKOMMITTÉN 

Matts-Olof informerar att Provdata kommer ha uppdaterade provregler inom kort. Utvecklingen 
av medlemsportalen har stagnerat. I övrigt går arbetet som planerat. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

  
§ 16. NÄSTA STYRELSESAMMANTRÄDE 

Fredag den 29 juli i närheten av Västgård, Jämtland. 

 Styrelsen beslutar att 
- Matts-Olof tittar på alternativ tillsammans med Mona. 

 
§ 17. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 

Matts-Olof tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 
 

 
 

Vid protokollet: Justeras: 
 

 
     
Mona Sundqvist Matts-Olof Mattsson 
Sekreterare Ordförande 

 


