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PROTOKOLL NR 8-2021,  
fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Fredag 13 augusti 2021, kl 17.00 

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

 Adjungerad 
 Mona Sundqvist  
 
 

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

 
§ 93. DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna dagordningen. 

 
§ 94. FÖREGÅENDE PROTOKOLL NR 7-2021 

§88. Ännu ingen återkoppling från SKK. 
 Styrelsen beslutar att 

- Lägga föregående protokoll till handlingarna med ett godkännande. 
 

§ 95. AVELSKOMMITTÉN 
Jan-Anders informerar om att det är ett 30-tal hundar som föranmälts till ögonlysningen. 
Kommittén kommer den 14 november att avhålla den årliga avelskonferensen. Även detta år 
kommer den att arrangeras via Zoom pga pandemin. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 96. JAKTPROVSKOMMITTÉN 

Som tidigare meddelats har utbildningsmaterialet färdigställts. Det är numera också korrekturläst. 
Sebastian berättar att ett frågeformulär om tolkning av provregler har skickats ut till 
lokalklubbarna. Svaren kommer att sammanställas för att kunna visa på olikheter i 
bedömningarna, i och mellan lokalklubbar, och beaktas vid kommande utbildningar. 
SKK har efterfrågat ett dokument som visar på förändringar/skillnader mellan de gamla 
provreglerna och det nya regelverket. B-O Åkerström har gjort ett utkast till kommittén. 

 Styrelsen beslutar att 
- Kommittén får till nästa styrelsemöte utarbeta en tidplan för utbildningsförfarandet. 
- Kommittén får i uppdrag att svara SKK. 
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§ 97. DATAKOMMITTÉN 
Matts-Olof meddelar att kommittén inte har något särskilt att rapportera. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna ickerapporten. 

 
§ 98. 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. 

 
§ 99. VILDSVINSKOMMITTÉN 

Jens meddelar att kommittén hållit sitt möte som planerat. Det beslutades där att göra ett utskick 
av förslaget av vildsvinsreglerna till alla domare som dömer provformen. Ett nytt möte är 
inplanerat till i slutet av september. 
Vildsvinsmästerskap diskuterades också i samband med träffen. En del anser att dessa mästerskap 
ska arrangeras av lokalklubbarna, andra vill att det ska falla på SÄK. Frågan måste överläggas 
vidare. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 100. REDAKTIONSKOMMITTÉN 

Förslag till nästa profil i Älghunden diskuterades. 

 Styrelsen beslutar att 
- Jens kontaktar personen i fråga och Urban är behjälplig om så behövs. 

 
§ 101. MEDLEMSKOMMITTÉN 

Mona informerar om medlemsutvecklingen som fortfarande är mycket positiv. Några lokalklubbar 
närmar sig nya rekordsiffror sett 22 år bakåt i tiden. Det är inte heller omöjligt att Älghundklubben 
kommer att passera 10.000 medlemmar inom närmaste månaden. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna rapporten. 

 
§ 102. ÄLGHUNDS-SM 

VNÄK har delgivit önskemål om att ordförandekonferensen tidsmässigt ska hållas avskilt från SM-
tävlingarna. Alternativ dagar som söndag och tisdag diskuterades. Styrelsen var dock enig om att 
bästa dagen för konferensen trots allt är tävlingsdagen.  

 Styrelsen beslutar att 
- Sebastian bjuder in Bert-Olof Åkerström till konferensen. 
- Avvakta VNÄKs styrelsemöte innan definitivt beslut.  
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§ 103. LANDSKAMP / NORDISKA MÄSTERSKAPEN 

Informerades att Norge dragit sig ur årets mästerskap på grund av pandemin. Finland kommer 
därför arrangera tävlingen nästa år i stället. 
Sverige vädjar  
Vanligtvis är det AO som ligger till grund för uttagningen av mästerskapsrepresentanterna. 
Eventuellt måste ett tillfälligt avsteg från dessa göras på grund av förskjutningen av kommande 
NM. 

 Styrelsen beslutar att 
- Frågan om uttagningskriterierna tas upp och diskuteras vid nästa NÄU-möte. 

 
§ 104. PEJLAVTAL 

Karl-Johan delger information kring de strandade avtalsförhandlingarna. Det kommer därmed inte 
finnas något gällande avtal mellan Älghundklubben och Tracker under kommande provsäsong. 
Intentionen från båda parter är dock att ha ett avtal färdigställt senast 1/1-2022 där både Tracker 
och UltraCom ingår. 

 Styrelsen beslutar att 
- Karl-Johan förhandlar vidare. 

 
§ 105. DISPENS ÄLGSPÅRPROV FEBRUARI 

Sydsvenska Älghundklubben har inkommit med önskemål om dispens från §16 i jaktförordningen för 
att kunna arrangera särskilt älgspårprov i februari månad. 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna SSÄKs önskemål och söka dispens från §16 i jaktförordningen. 
- Mikael får i uppdrag att utforma ett förslag till dispensansökan som sedan kan skickas till 

berörda Länsstyrelser efter förfrågan från lokalklubb. 
 

§ 106. INKOMNA SKRIVELSER 
Förelåg inbjudan från Dvärghundklubben till specialklubbsmöte inför SKKs Kennelfullmäktige. 

 Styrelsen beslutar att 
- Ingen närvarar vid mötet. 

 
§ 107. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte blir ett Zoom-möte tisdag den 21/9 kl. 18.00.  
 

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

 
 

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


