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PROTOKOLL NR 6-2021,  
fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Onsdag 19 maj 2021, kl 19.00 

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

 Adjungerad 
 Mona Sundqvist  
 
 

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

 
§ 61. DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna dagordningen. 

 
§ 62. FÖREGÅENDE PROTOKOLL, PROTOKOLL 5-2021, ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL OCH   

KONSTITUERANDE PROTOKOLL 
 Styrelsen beslutar att 

- Med godkännande lägga de tre protokollen till handlingarna. 
 

§ 63. KENNELFULLMÄKTIGE 25-26 SEPTEMBER 

 Styrelsen beslutar att 
- Karl-Johan Bergmark och Urban Nilsson anmäles som delegater med två röster vardera, med 

förbehåll om eventuell ändring. 
 

§ 64. DISPENS UTSTÄLLNINGSMERIT 
Situationen kring Covid-19, inställda utställningar och exteriörbedömningar diskuterades med 
anledning av den kommande jaktprovssäsongen. Frågan just nu är om dispens från 
utställningsmerit för jaktprovsstart behöver sökas eller inte. Utifrån den fakta som för närvarande 
är tillgänglig ser det positivt ut när det kommer till möjlighet att genomföra utställningar i 
sommar. Klara besked beräknas komma inom kort. 

 Styrelsen beslutar att 
- Inte söka dispens i dagsläget. 
- Följa utvecklingen och ompröva beslutet om behovet uppstår. 

 
 
 

 

 



   
 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 6-2021 _19 maj 2021  Sid 2 (3) 

 

 

 

§ 65. ÄLGHUNDS SM 
Karl-Johan informerar om att de nya jakttiderna ställer till det i planeringen för VNÄK. De kan 
behöva tidigarelägga arrangemanget beroende på hur Länsstyrelsen i Västernorrland beslutar i 
frågan om tid för jaktuppehållet.  

 Styrelsen beslutar att 
- SM för 2020 och 2021 kan enligt ordförandekonferensens vilja arrangeras under samma dag. 
- Karl-Johan håller kontakten med VNÄK. 

 
§ 66. JAKTPROVSKOMMITTÉN 

Karl-Johan föreslår Sebastian till ordförande i Jaktprovskommittén vilket gör att ingen särskild 
projektgrupp behöver utses. Sebastian får adjungera personer till detta och Bert-Olof Åkerström 
är redan tillfrågad. 
 

 Styrelsen beslutar att 
- Utse Sebastian till ordförande i Jaktprovskommittén 
- Kommittén ska avlämna en kortare rapport inför varje styrelsemöte hur arbetet med 

utbildningsmaterialet fortskrider. 
 

§ 67. VILTVÅRDSFONDEN, PEJLAVTAL OCH ANNONSFÖRSÄLJNING ÄLGHUNDEN 
Karl-Johan informerar att ärendet med ansökan ur viltvårdsfonden är under process. Dock inget 
besked ännu. 
Samarbetsavtalet med pejlaktören har helt stannat av då ingen av representanterna varit 
kontaktbara på något sätt. Karl-Johan kommer försöka med andra kontaktvägar för att se om det 
går att komma vidare. 
Samarbetsavtalet med annonssäljaren är undertecknat och klart. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten 

 
§ 68. LAIKAKLUBBEN STORVILTSCHAMPIONAT 

Inkommen skrivelse från Laikaklubben gällande förslag till nytt svenskt Storviltschampionat, att 
vara rasspecifikt för de tre laikaraserna. 
Kriterierna till det förslagna storviltschampionatet diskuterades utifrån gällande regler.  
Endast officiella och stamboksförda provresultat kan vara championatgrundande. 
Championatreglerna fastställs av SKK att gälla i femårsperioder. Den kommande låsningsperioden 
gäller från 2022-01-01 och ändringar inför den skulle varit SKK tillhanda senast 31/12-2020. 

 Styrelsen beslutar att 
- Laikaklubben får se över förslaget och inkomma med ny skrivelse eller motion inför nästa 

revidering.  
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§ 69. INKOMNA SKRIVELSER 
 SKK/CS-2021 

 Styrelsen noterar att 
- § 51 behandlar SÄKs fråga gällande datautbyte. SKK har enligt protokollet för avsikt att starta 

upp ett projekt under hösten för att tillmötesgå våra behov. 
 

§ 70. RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉER 
 Datakommittén. De kommer mest troligt inte att behöva stänga ner Provdata som tidigare 

meddelats. De kommer klara underhållsarbetet ändå. 
 Redaktionskommittén. Urban har kontaktats av personer som visat intresse för att skriva i 

Älghunden. Urban har hänvisat dem vidare till Johan på JO Förlaget. Nya numret av Älghunden 
är under korrektur. 

 Vildsvinskommittén. De har avvaktat de nya provreglerna på älg och kommer att jobba fram 
ett förslag till vildsvinsregler under sommaren. 

 Medlemskommittén. Jens meddelar att den nya interaktiva informationsfoldern mest troligt 
inte blir av då samarbetspartnern verkar ha svårt att hitta intresserade medfinansiärer.  

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporterna 

 
§ 71. ÖVRIGA FRÅGOR 

 Jägareförbundet. Matts-Olof och Urban har pratat med förtroendevalda och undersökt 
förhållandena inom förbundet. De redovisar sin oro över den utveckling som sker. 

 Styrelsen beslutar att 
- Matts-Olof och Urban får i uppdrag att göra en skrivelse till Jägareförbundets styrelse. 

 
§ 72. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte blir på tisdag den 22/6 kl. 19.00. 
 

§ 73. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 
Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 
 
 

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


