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PROTOKOLL FÖRT VID ZOOM-MÖTE 5 APRIL 2020 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben 
 
 Tid: Söndag 5 april 2020, kl 18.00 
 
 Medverkande styrelseledamöter  
 Karl-Johan Bergmark Jörgen Myrén  
 Mona Sundqvist Leif Lundberg   
 Jan-Anders Thorud Mikael Wallén 
 Matts-Olof Mattsson Urban Nilsson    
 

 Adjungerad 
 Lena Elvén 
 
 
§ 1  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Karl-Johan Bergmark hälsar alla välkomna och förklarar telefonmötet för öppnat. 
 
§ 2  DAGORDNING 

 Styrelsen beslutar att 
- Godkänna dagordningen efter tillägg. 

 
§ 3  AU-PROTOKOLL 2020-03-30 

 Styrelsen beslutar att 
- Fastställa AU-beslut där firmatecknare för Svenska Älghundklubben från och med 1 maj blir 

Karl-Johan Bergmark och Mona Sundqvist, var för sig. 
- Förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
§ 4  DISPENS ÅRSSTÄMMAN 

SKK har medgivit dispens för SÄKs årsstämma till och med den 5 oktober 2020. 

 Styrelsen beslutar att 
- Om möjligt arrangera årsstämman i samband med Älghunds-SM i Västernorrland. Situationen 

med Coronapandemin avgör. 
 
§ 5  DISPENS JAKTPROV 

På grund av situationen med Coronaviruset finns risken att utställningstillfällena under vår och 
sommaren kommer att minska eller i värsta fall helt utebli.  Ansökan om dispens för att starta på 
jaktprov utan utställningsmerit är därför sänd till SKK. Detta för att inte helt stänga dörren för 
jaktprovsstarter med ej utställda hundar kommande jaktprovssäsong då vi inte vet hur läget med 
Corona fortskrider. 

 Styrelsen beslutar att 
- Invänta besked från SKK och AU förbereder skrivelse för utskick till lokalklubbarna. 
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§ 6 CHAMPIONATREGLER OCH SÄRBESTÄMMELSER 2022-2026 

Förslag till ändringar av särbestämmelser och championatregler ska vara inlämnad före 1 juli. 
Eftersom SÄK inte kommer hålla sin årsstämma förrän i oktober har en skrivelse skickats till SKK 
med önskemål att förlänga championatreglernas låsningsperiod med ett år, alternativt förlänga 
remissvarstiden till en månad efter vår årsstämma. 

 Styrelsen beslutar att 
- Invänta svar från SKK. 

 
§ 7 ÄLGHUNDEN 

Avelskommittén kommer med information till detta nummer. Lite kort om regelrevideringen 
kommer också med.  
Matts-Olof meddelar att det är klart med numrets profil.  
Diskuterades hur utvärderingen av den nya tidskriften ska genomföras. I ett senare nummer av 
Älghunden eller med hjälp av webbenkät. 
Karl-Johan informerar att Jaguargruppen har visat sitt intresse för tidningen. 

Styrelsen beslutar att 
- I Älghunden informera om de dispensansökningar som skickats till SKK. 
- Redaktionskommittén ser över utvärderingsalternativen. 
- Inte utge ÄH nr 2 till 2019-års betalande medlemmar. 

 
§ 8 ORDFÖRANDEKONFERENS 

På grund av dispenser och rådande Coronasituation behövs information och klargöranden ut till 
lokal- och rasklubbar. 

Styrelsen beslutar att 
- Om möjligt kalla till Zoomkonferens med ordföranden den 19 april kl. 19.00. 

 
§ 9 ÖVRIGA ÄRENDEN 

Karl-Johan informerar om de kontakter han haft med möjliga samarbetspartners. I något fall har 
Karl-Johan haft svårt att komma i kontakt med ansvarig. 

Styrelsen beslutar att 
- Karl-Johan fortsätter diskussionerna. 

 
§ 10 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 

Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 

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


