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PROTOKOLL NR 7-2021,  
fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Onsdag 22 juni 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  
 
 

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

 
§ 75. DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna dagordningen. 

 
§ 76. FÖREGÅENDE PROTOKOLL NR 6-2021 
 Styrelsen beslutar att 

- Med godkännande lägga protokollet till handlingarna. Noteras dock att datum och plats är 
ändrad för KF. Nytt är Göteborg den 22-24 oktober. 

 
§ 77. EKONOMI 

Förelåg Balans- och resultatrapport och Mona redogjorde kort för ekonomin som är fortsatt stabil. 
Trenden är fortsatt positiv när det kommer till medlemsutvecklingen.  

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 78. ÄLGHUNDS-SM 

Karl-Johan informerar om de kontakter han haft med Västernorrland. På grund av att jaktstarten i 
södra Sverige infaller med det tänkta SM-datumet tittar klubben för närvarande på möjligheten 
att tidigarelägga arrangemanget. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 
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§ 79. AVELSKOMMITTÉN 
Jan-Anders informerar om att kommittén tagit beslut om att ställa in den fysiska avelsträffen i 
Rättvik. En digital konferens kommer att hållas istället där förhoppningsvis doktoranden kommer 
redovisa halsprojektet.   
Ögonlysningen kommer försöka genomföras men eventuellt blir det på annan plats utanför 
utställningsområdet efter önskemål från lokalklubben. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 80. JAKTPROVSKOMMITTÉN 

Förelåg inkommen protest från Norrbotten. Ärendet har hanterats av Jaktprovskommittén som 
också lämnat svar till lokalklubben. 
Sebastian meddelar att det nya utbildningsmaterialet är färdigställt och ligger för närvarande hos 
kommittén för översyn. 
Nordiska Mästerskapen för ledhund. Medtävlande länder, framförallt Norge, vill skjuta upp 
arrangemanget till nästa år på grund av Covid-19 med förhoppning om att förutsättningarna är 
bättre då. 

 Styrelsen beslutar att 
- Mona får till SKK sända in förslagen till nya provregler. Löshund, ledhund och särskilt 

älgspårprov. 
- I övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 81. DATAKOMMITTÉN 

Matts-Olov informerar om att det kommer hållas en träff med berörda där ”Min Älghund”, 
utställningar och anmälan ska diskuteras. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 82. UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

Urban informerar om Västsvenskas utställning som nyligen genomfördes i Hunneberg. Stort antal 
anmälda. Arrangemanget genomfördes på ett bra och Coronasäkert sätt. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 83. VILDSVINSKOMMITTÉN 

Jens meddelar att kommittén kommer att träffas och diskutera förslaget till nya provregler för 
vildsvin. De kommer använda reglerna för löshund som grund. Målsättningen är att ha förslaget 
klart innan semestern. 
Vildsvinsmästerskap kommer att diskuteras i samband med träffen. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 
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§ 84. REDAKTIONSKOMMITTÉN 
Älghunden nr-1 till sena betalare skickades inte ut samtidigt som Älghunden nr-2 som brukligt. Ett 
missförstånd hos tryckeriet gjorde att den skickades lite senare än normalt.  
Urban meddelar att material till nr-3 sammanställts och är för närvarande under korrektur.  
Det har också fungerat bra med annonsförsäljningen. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 85. MEDLEMSKOMMITTÉN 

Jens informerar om problemen med JS Sverige där kontaktpersoner har bytts allt eftersom. 
Kommer inte framåt och kommer därför avsluta samarbetet. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 86. VILTVÅRDSFONDEN OCH PEJLAVTAL 

Karl-Johan informerar om den konversation han haft med i samband med avslaget av vår ansökan 
ur Viltvårdsfonden. 
Vidare delger Karl-Johan information kring avtalsförhandlingarna med Tracker. 

 Styrelsen beslutar att 
- Jan-Anders och Urban granskar slutversionen av avtalet tillsammans Karl-Johan innan påskrift. 
- I övrigt godkänna rapporten. 

 
§ 87. KENNELFULLMÄKTIGE 

Urban redogjorde för valberedningens förslag och de träffar som varit tillsammans med andra 
jakthundklubbar. Magnus Jensen och Anna Fors Ward har stort förtroende bland klubbarna. Även 
Peter Jakob som inkommit som nytt förslag har förtroende i klubbarna. Alla tre har älghundsbakgrund. 

 Styrelsen beslutar att 
- Stödja det ställningstagande som klubbarna arbetat fram inför KF. 

 
§ 88. SKK DISCIPLINNÄMND 

Förelåg ärende från SKK Disciplinnämnd där medlem och tillika jaktprovsdomare inom SÄK 
tilldelats varning samt registrerings- och tävlingsförbud. 
Ärendet diskuterades och styrelsen ansåg det naturligt att personen i fråga inte ska döma jaktprov 
under perioden för det fastställda registrerings- och tävlingsförbudet. 
Men styrelsen ansåg även att det i Disciplinnämndens beslut under punkt 2. borde innefatta ordet 
”döma”, dvs ”Förbud att anmäla, föra, döma eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling 
eller beskrivning”). Detta eftersom det ändå är SKK som beslutar om domare är lämplig att döma i 
slutändan. 

 Styrelsen beslutar att 
- Mona får i uppdrag att svara SKK. 
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§ 89. SKRIVELSE SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET 

Förelåg svar från Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse på SÄKs tidigare brev gällande oro 
kring Jägareförbundets utveckling. 

 Styrelsen beslutar att 
- Avvakta inbjudan till gemensamt möte. 

 
§ 90. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte blir på fredag den 13/8 kl. 17.00 i Rättvik.  
 

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

 
 
 

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


