Sydsvenska Älghundklubbens Styrelse svar på inkomna motioner inför
årsmötet 2017.
Motion nr 1. (Jan Gustavsson)
Styrelsen förstår motionärens andemening med motionen och värnandet av våra Älghundars
förmåga att ställa älg i upptaget.
Under 2016 gick det ut information på SÄK.s hemsida ang. ev. synpunkter på då gällande
championatsbestämmelser, då nya skulle börja att gälla från 1/1 2017 och 5 år framöver. Inga
synpunkter kom in i samma anda som motionärens varför nu de nya championatsbestämmelserna
är låsta av SKK i 5 år framöver. Dvs. till 2021.
Styrelsen föreslår därför avslag på motionen.

Motion nr 2. (Håkan Åberg)
Att höja domararvodet för att få mera personer att bli intresserad av att bli domare anser inte
styrelsen är rätt väg att gå. Det är ett fritidsintresse som vi håller på med och det mesta sker på
frivillig väg och med ett stort ideellt arbete. Sydsvenska Älghundklubben ligger idag lika som de 5
högsta lokalklubbarna i Sverige när det gäller arvoden till domare.
Med anmälningsavgifter, resekostnader och arvoden är det redan en stor utgift för hundägaren som
det är idag. Att då öka kostnaden för hundägaren ytterligare tror vi skulle bromsa upp intresset för
jaktprovsstarter och därmed också bromsa upp nya unga hundar i avelsarbetet.
Styrelsen föreslår därför avslag på motionen.

Motion nr 3. (9 personer)
Detta är fråga som har diskuterats fram och tillbaka under flera år i hela södra Sverige, och som också
på en del håll har delat älghundsfolket i 2 läger.
Ingen styrelse har någon möjlighet att påverka eller tala om vad en hundägare skall jaga och inte jaga
med sin hund. Detta är helt upp till hundägaren själv.
Ståndskall på upptagsplatsen är väl det momentet som i de flesta fall säger allt om en Älghund,
oavsett ras, och en egenskap som alla hundägare vill ha på sin hund.
Att då kunna meritera sig på jaktprov, utan att verifiera denna egenskap, skulle i längden kunna vara
förödande för flera av våra raser och dess avelsarbete, Inte enbart för Jämthunden.
Styrelsen delar motionärernas uppfattning och föreslår därför att motionen tillstyrks.

