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STADGAR FÖR NORDISK ÄLGHUNDUNION
Denna arbetsordning ersätter stadgar från april 1998.

1 Ändamål
Nordisk Älghundunions ändamål är att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och
exteriört fullgoda rasrena hundar i Norden.
2 Verksamhet
Nordisk Älghundunion skall förverkliga sina syften genom att verka som ett rådgivande organ
för älghundklubbarna i de Nordiska länderna.
3 Organisation
Nordisk Älghundunion utgörs av representanter från Norske Elghundklubbers Forbund,
Svenska Älghundklubben och Finska Jämt- och Gråhundklubben samt Finska Spetsklubben.
4 Unionsmöte
Älghundunionen sammanträder vartannat år i samband med Nordiska Mästerskapet
i det land och på plats där landskampen arrangeras.
Extra möte kan hållas när något lands representanter finner särskilda skäl för detta.
5 Styrelsen
Unionsstyrelsen utgöres av sju (7) ledamöter.
Två (2) från Sverige och två (2) från Norge och två (2) från Finska Jämt- och Gråhundsklubben
samt en (1) ledamot från Finska Spetsklubben.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Ordförande, vice ordförande och sekreterare väljs vid varje möte och har mandatperiod fram
till nästa möte där eventuellt nya väljs.
Unionsstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott på tre (3) ledamöter likaså till nästa möte.
6 Rösträtt
Varje land har två röster. För Finlands del har Finska Jämt- och Gråhundklubben en (1) röst
och Finska Spetsklubben en (1)röst.
Vid lika röstetal är ordförandes röst avgörande.
7 Styrelsens uppgifter
Det åligger styrelsen att:
- vara ett rådgivande organ för älghundklubbarna i de Nordiska länderna.
- verka för samordning av provregler och bestämmelser samt för ett ökat utbyte mellan
länderna.
- arbeta för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda
rasrena hundar.
- utarbeta direktiv för landskampen.

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

2 (2)
Arbetsordning Nr 2

8 Kostnader
Det land som kallar till ordinarie unionsmöte eller extra möte bestrider kostnaderna för mat
och logi för tre (3) representanter från varje land.
Övriga kostnader såsom resa och extra övernattning samt kostnader för eventuellt
medföljande personer betalar respektive lands älghundklubb.
9 Arbetsordning
Denna arbetsordning och eventuella framtida ändringsförslag skall godkännas av respektive
lands älghundklubb.
Ähtäri i juli 2005.
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