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PROTOKOLL FÖRT VID ZOOM-MÖTE 15 JUNI 2020. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Måndag 15 juni 2020, kl 18.00 
 
 Medverkande styrelseledamöter  
 Karl-Johan Bergmark Urban Nilsson 
 Mona Sundqvist Leif Lundberg   
 Jan-Anders Thorud Mikael Wallén 
 Matts-Olof Mattsson Jörgen Myrén  
 

 Adjungerad 
 Hans Pettersson och Nils Ålund, VNÄK från kl. 18.30 
 
 
§ 1  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Karl-Johan Bergmark hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§ 2  DAGORDNING 
 Styrelsen beslutar att 

- Godkänna dagordningen. 
 
§ 3  AU-PROTOKOLL 2020-04-30 

 Styrelsen beslutar att 
- Fastställa AU-beslut om inköp av ny dator till kansliet. 

 
§ 4  UTSTÄLLNINGAR OCH DISPENS JAKTPROV UTAN UTSTÄLLNINGSMERIT 

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och SKKs beslut om inställandet av alla 
utställningar fram till 2020-09-30 diskuterades kommande utställningar. Även dispensen för 
jaktprov utan utställningsmerit samt hur dessa prov ska hanteras i organisationen diskuterades. 

 Styrelsen beslutar att 
- Utställningar till och med september ställs in på grund av rådande omständigheter. 
- Tillåta start på jaktprov utan utställningsmerit under provsäsongen 2020/2021 i enighet med 

SKKs givna dispens. 
- Dispensprov genomförs, kollegiebehandlas och registreras som vanliga jaktprov. 

 
§ 5  SM-UTTAGNINGAR OCH ÄLGHUNDS-SM 

Arrangemanget av Älghunds-SM 2020 diskuterades tillsammans med Hans och Nils från Vnäk och 
det konstaterades att SM 2020 inte kan genomföras utifrån de direktiv som givits 

 Styrelsen beslutar att 
- I samråd med VNÄK att ställa in Älghunds-SM för 2020. 
- Lokalklubbarna utser representanter till SM 2021 men hänsyn ska även tas till hundar som 

redan är uttagna eller skulle haft möjlighet att kvalificera sig för SM 2020. 
- Beroende på lokalklubbarnas varierande kvalificeringsregler blir det upp till varje lokalklubb att 

själva bestämma tillvägagångssättet för uttagningarna. 
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§ 6  DOKUMENTBANK 

Förelåg ett förslag om en gemensam dokumentbank där samtliga dokument för styrelsen samlas. 

 Styrelsen beslutar att 
- Bordlägga frågan tills vidare. 

 

§ 7  ÄLGHUNDEN 
Förelåg fråga från Avelskommittén om publicering av Älghunden på SÄKs hemsida, alternativt 
publicering av enskilda artiklar som anses vara särskilt viktiga ur informationssynpunkt. 
Förslag till kommande artiklar och profiler dryftades. 

 Styrelsen beslutar att 
- Inte publicera Älghunden, eller delar av den, på hemsidan. 
- Matts-Olof får i uppdrag att skriva artikel om ”Vägen till att bli jaktprovsdomare”. 
- Vinnaren av pejlen i medlemsuppropet dras efter utgivning av Älghunden nr 3. 

 

§ 8  NÄU-MÖTE 
Vid kommande NÄU-möte kommer Bert-Olof Åkerström dra igenom jaktprovsreglerna för vår del.  
Övriga punkter att behandla bör vara Nordiska Mästerskapen som skulle vara i år, ledhund i SE 
och löshund i NO. Önskvärt att skjuta fram de båda tävlingarna till 2021. Men också den 
gemensamma Nordiska avelsdatabasen och revidering championatregler tas upp på mötet. 

 Styrelsen beslutar att 
- Mona skickar kallelse och dagordning till berörda. 

 
§ 9  EXTERIÖRDOMARKONFERENS 2021 

Under rådande omständigheter med reserestriktioner och inställda utställningar finner 
Utställningskommittén det svårt eller näst intill omöjligt att genomföra det förberedande arbetet 
som behövs. 
Det är också svårt att förutsäga när läget kommer att förändas och restriktionerna lättas.  

 Styrelsen beslutar att 
- I enighet med Utställningskommitténs förslag skjuta på konferensen ett eller två år. Mona 

kontaktar SKK. 
 
§ 10  NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte bestäms efter NÄU-mötet 
NÄU-möte tisdagen den 23 juni kl. 15.00. 
Ordförandekonferens torsdagen den 25/6, kl. 18.00 

 

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

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


