
SYDSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Protokoll från Sydsvenska Älghundsklubbens digitala årsmöte 2021 02 28
20 medlemmar/mötesdeltagare.

Vice Ordf. Peter Andersson öppnade årsmötet och hiilsade alla välkomna

§ 1 Justering av röstlängd. Gjord då samtliga mötesdeltagare frranmäldes med medlemsnr.

§ 2 Val av ordfiirande till mötet.

Till att leda dagens årsmöte utsågs Bertil Nilsson Nissafors

§ 3 Styrelsens anmälan av protokollfiirare vid mötet

Styrelsen anmälde ordinarie sekreterare Bengt-Henry Bergqvist att ftira dagens protokoll.

§ 4 Val av tvhjusteringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande
justera dagen protokoll.

Årsmötet valde Ted Karlsson Korsberga Anders Stacke Skillingaryd

§ 5 Beslut om närvaro och yttranderätt ftirutom av lokalklubbens medlemmar.

Samtliga nåirvarandb på det digitala årsmötet åir medlemmar. Varftir frågan liimnades.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Årsmötet ansåg att kallelsen som stått i Ålghunden samt utlagd på klubbens hemsida
uppfyllde kraven for att årsmötet blivit stadgeenligt ut§st.

§ 7 F'astställande av dagordningen.

fusmötet godkåinde dagordningen

§ I Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen som varit utlagd tillsamman med öwiga årsmöteshandlingar lades till
handlingarna.
Kassören redovisade årsbokslutet, som visar på ett överskottpä2555.70. Då det ej fanns
några synpunkter på denna redogörelse lades arsbokslutet till handlingu u. 
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Revisionsberättelsen Lästes upp av kassören och man ftireslog ansvarsfrihet ftir styrelsen.

Revisionsberättelse bifogas.

§10 Styretsens rapport om de uppdrag fiiregående årsmöte gav till styrelsen.
Inga uppdrag.

§11 Beslut om ansvarsfrihet li6r styrelsen.

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet ftir styrelsen ftir det gangna verksamhetsåret.

§12 A Styrelsens fiirslag fiir verksamhetsplan

Styrelsens frrslag till verksamhetsplan godkåindes.

§12 B Beslut om styrelsens fiirslag tiII rambudget.

Styrelsens ftrslag till rambudget gicks igenom och godktindes av årsmötet.

§12C Beslut om avgifter ftir nästa verksamhetsår.

Styrelsens ftirslag till avgifter, arvoden och ersäthringar iir sarnma som foregående
verksamhetsår och godkåindes

§13
Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och
ledamöter i styrelsen enligt § 8 Ofiirändrat antal ledamöter.

Till Ordftirande for I ar valdes Thomas Melkersson Kisa
Omval på Kristina Bjelkenbrant 2 ån 2023
Omval på Bo Kanstedt 2 bt 2023
Nyval Stefan Yrjas 2 fu 2023
Fyllnadsval av Roger Nilsson Kosta | åtr 2022 som ersätter Malin Westin som avgår i
styrelsen
Ett år kvar har Bengt-Henry Bergqvist Anders Häggblad Louise Håkansson Peter Andersson

§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på 1 år enligt § 9 stadgarna

Till revisorer på I år omval på Bengt Malmgren Vederslöv samt Fredrik Lindström Lammhult
Till revisorsuppleanter på 1 år omval på Peter Karlsson Bäckaby samt på Wåge Lundgrehn
Annerstad

§15 Val av valberedning enligt § 10 stadgarna

Jan Gustavsson 3 ir 2024
Glenn Rylander 2är 2023 Sammankallande

Michael Lundqvist | är 2022

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Beslut om justering av punkterna 13-15 godkiindes av årsmötet

§17 inkomna Motioner
En motion inkommen: tillstyrkt av styrelsen samt tillstyrkt av årsmötet
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§18 Röstning av morent 4,sr6 av provregrer: Resultatet såindes direkt till
sammansttillande på SÄK.

-Regelrevideringen av Ledhundsregler: Ansåg sig inte mötet ha nog kunskap om ftjr att ftr att
kunna uttalasig i frågan

§f9 Ovriga frågor.

-Semlidan. 
Koppling från SÄK:s sida till SSÄK. Ted Karlsson ordnar detta tillsammans med

Henrik Berggren

§20 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och överlämnade ordforandeklubban till ordförande som
tackade mötesordforande {tir ett väl genomfort möte, samt avslutade mötet.

Sekreterare

.?f.(r#
Bertil Nilsson

Justeras Justeras

Ted Karlsson Anders Stacke

Vandringspriserna
Då det inte varit några utställningar under året på grund av covid l9 har inte
vandringspriserna Aina och Bengt Granflos samt Öunnarås vandringspris inte kunnat delas ut
detta år då statutema innefattar utställningar.
Följande priser delades ut
Klubbmästare Jaktias Vandringspris SE3l12512015 Härkilas Athos ll ägare Stefan yrjas
Flest frrsta pris under kalenderåret Per Nords Vandringspris. SE22g5 07/2019 Moharens
Dramm ägare Ted Karlsson
Högsta poäng Bjömhundklubbens Vandringspris SE2597 712019 Långasinnets Gorm ägare
Jonatan Andersson



VERKSAMHETS BERÄTTELSE FÖR SYDSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN 2020 

 

 

Ledamöter och funktionärer 

 

STYRELSEN                   Mandattid 

Ord.  Daniel Johansson   Hultsfred   2021 

V ordf. Peter Andersson  Skillingaryd  2022    

Sekr. Bengt-Henry Bergqvist Växjö  2022 

Kassör Bo Kanstedt  Lammhult  2021 

Led Kristina Bjelkenbrant  Gullabo   2021 

Led Anders Häggblad  Urshult  2021 

Led Louise Håkansson  Simlångsdalen 2022  

Led Malin Westin  Vaggeryd  2022  

Led. Jan Gustavsson  Gemla  2021 

 

 

REVISORER 

Bengt Malmgren  Vederslöv  2021 

Fredrik Lindström                       Lammhult  2021 

 

REVISORSUPPLEANTER 

Peter Karlsson     Bäckaby  2021 

Wåge Lundgrehn  Annerstad  2021 

 

VALBEREDNING  

Michael Lundqvist sammankallande Vetlanda  2021 

Glenn Rylander  Braås                 2023 

Eric Ryd   Vaggeryd  2022  

 

PROVLEDARE JAKTPROV 

Emil Erixon      Äng (Norra området) 

Christian Johansson                       Broaryd (Sydvästra området) 

Anders Häggblad  Urshult (Sydöstra området) 

 

FULLMÄKTIGE JAKTPROV 

Jan Aspång   Jönköping (Norra området) 

Peter Andersson     Skillingaryd (Norra området) 

Jan Aspång   Jönköping (Sydvästra området)  

Peter Andersson  Skillingaryd (Sydvästra området) 

Stanley Karlsson  Örsjö (Sydöstra området) 

Björn Engdahl  Nybro (Sydöstra området) 

 

 

DATAANSVARIG 

Kenneth Carlsson     Hultsfred 

 

AVELSGRUPP 

Jan Gustavsson     Gemla 



UTSTÄLLNINGSKOMMISSARIE 

Moheda          Louise Håkansson   Simlångsdalen 

Torne                   Jan Gustavsson          Gemla              

Skedhult              Vakant                 

 

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ  

Jan Gustavsson  Gemla 

Louise Håkansson (sammankallande)     Simlångsdalen 

Kenneth Carlsson  Hultsfred     

REPRESENTATIONSKOMMITTÉ 

Erik Ryd   Vaggeryd 

Peter Andersson   Skillingaryd  

Hans Ekström  Gränna 

 

ÅRSSTÄMMA 

Sydsvenska älghundsklubbens årsstämma hölls i Asa 2020-02-23. Pris och diplomutdelning från 

provsäsongen förrättades.  

.  

STYRELSEN 

Styrelsen har haft 18 styrelsemöten varav 11 via internet 5 telefonmöte 1 fysiskt möte samt 1 

team möte 

 

KONFERENSER 

Vid Svenska Älghundsklubbens årsstämma via ZOOM deltog Daniel Johansson, Peter 

Andersson, Jan Gustavsson, Bo Kanstedt Fullmakt från Bengt Bergqvist, Louise Håkansson. 

Kristina Bjelkenbrant. 

 

Jaktprovskonferensen/regelkonferensen var i år inställd. 

Ordförandekonferensen som brukar hållas i samband med Älghunds SM var i år inställd liksom 

SM.  

Ordförande konferensen hölls i år i stället via ZOOM deltagare Bengt-Henry Bergqvist 

 

AVELSGRUPPEN 

Tänk på att röntga era hundar innan parning så att vi bara använder hundar med friska leder. 

Avelskommittén för SSÄK/  Jan Gustavsson 

Avelsråd Jämthundar: Jan Gustavsson tel 070 577 15 63 e post usteryd@telia.com 

                     Gråhund: Jens Karlsson    tel 070 313 67 55 e post jens@jmcs.se 

 

SYDSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBENS REPRESENTATIONSKOMMITTÉ 

Verksamhetsberättelse för 2020 

Representationskommittén har bestått av Peter Andersson Skillingaryd, Hans Ekström Gränna 

och Erik Ryd, Vaggeryd. Kommittén har varit representerad vid utställningen i Moheda samt 

Jaktia Jönköpings Hundkväll. 

Vi har kläder och kepsar med klubbens logotyp som är till försäljning.   

Sydsvenska älghundklubbens representationskommitté 2021-01-20 / Hans Ekström 

 

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

1 utställning har genomförts under 2020 

• Moheda i feb 217 hundar (206 /2019) 

•  

mailto:usteryd@telia.com
mailto:jens@jmcs.se


 

ÄLGHUNDS SM 2020 ställdes in 

 

 

KLUBBMÄSTERSKAPET 2019 

Vår Representant för SM 2020 är Svampskogens Curre ägare Gleen Rylander efter att ha 

vunnit Km 2019. Då SM för 2020 ställdes in kommer det att genomföras 2021 

 

KLUBBMÄSTERSKAPET 2020 

Vår representant för SM 2021 är Härkilas Athos II ägare Stefan Yrjas 

 

UNGHUNDSMÄSTERSKAPET 2020 

Ställdes in då dels antalet hundar, som startade före älgjaktstarten inte var nog många (4) samt 

Covid 19 som gjorde att arrangemanget inte kunde genomföras på ett säkert sätt 

 

ÖVRIGT 

Klubben har under säsongen färdigutbildat 5 nya jaktprovsdomare. Vi har även 26 

elever/aspiranter i utbildning. 

 

 JAKTPROV (till och med den 31 januari) 

Anmälda prov 662 (630/2019) 

      425 genomförda löshunds prov (398/2019) 

    2 genomförda ledhunds prov (2) 2019 

  37 genomförda älgspårprov (38/2019) 

  23 genomförda Vildsvinsprov/kombiprov. (21/ 2019) 

 

Hundar som kommer delta i Km 2021 (SM-kval för 2022) kommer redovisas vid senare 

tillfälle på hemsidan och Facebook.  

 

ARBETSGRUPPEN  

Arbetsgruppen har granskat samtliga prov. Kollegium har hållits i våra tre olika provområden vid 

ett flertal tillfällen. 

 

MEDLEMSANTAL  

Klubben kan redovisa 1273 medlemmar varav 69 familjemedlemmar, 1 ständig medlem samt 1 

hedersmedlem. 

 

STYRELSEN tackar markägare och jakträttsinnehavare för provmarker som ställts till 

förfogande, till domare, provledare, kommissarie och övriga funktionärer för medverkan till att 

jaktprov, utställningar och övriga arrangemang har kunnat genomföras. 

 

Växjö den 15 februari 2021  

 

Daniel Johansson/Ordf.                             Bengt-Henry Bergqvist/Sekr. 



 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR SYDSVENSKA ÄLGHUNDSKLUBBEN 2021 

Utställningar 
Under 2021 är tre utställningar planerade, Moheda 21 februari, (inställd) Torne 

15 maj och Skedhult 26 september.  

 

jaktprov 
Jaktprov kommer att genomföras på sedvanligt sätt. Då antal prov som kan 

genomföras är beroende av tillgång på jaktprovsdomare, kommer styrelsen att 

fortsätta verka för att utbilda fler domare. För närvarande har vi 26 elever i olika 

utbildningsstadier.  

 

Klubbmästerskap 
Platsen för klubbmästerskapet är inte bestämt. På klubbmästerskapet tävlar 

man samtidigt om att bli klubbens representant vid älghunds SM 2022. 

 

Unghundmästerskap 
Unghundmästerskap har blivit en succé men fick tyvärr ställas in 2020 men 

planeras att genomföras 2021, om det blir nog många startande unghundar före 

älgjaktsstart. Kan ändras beroende vad som beslutas om jaktstarten på 

Älgjakten. 

 

Konferenser 
Representant/representanter från styrelsen planerar att närvara vid SÄK:s 

årsstämma 2021 som i år kommer att hållas av Västernorrlands Älghundklubb 

och ordförandekonferensen som kommer att hållas i samband med SM  

 

 

Lokala Avelsgruppen 

Avelsgruppen har för avsikt att medverka på de av SÄK:s arrangerade 

avelskonferenser. I avelsfrågor utöver nedanstående avelsråd så hänvisar vi till 

respektive rasklubb. 

 

Sydsvenska älghundsklubbens Avelskommitté 

Jan Gustavsson 
Avelsråd Jämthund Jan Gustavsson tel 070-577 15 63 e post usteryds@telia.com 

Avelsråd Gråhund   Jens Karlsson   tel 070-313 67 55 e post jens@jmcs.se 



 

 

 

 

Representationskommittén 

• Utställning i Moheda-försäljning etc.  (inställd) 

• Utställning i Torne-försäljning etc. 

• Utställning i Skedhult försäljning etc.  

• Medlemsrekrytering  

• deltagande i minimässor, utställningar, jaktkretsars hunddagar etc. (om funktionärer kan 

ordnas) 

•  

Sydsvenska älghundklubbens representations kommitté 2021-01-21/genom Hans Ekström 

 

Utbildning 
 
 

Information hur man fyller i protokollet efter ett jaktprov, och vad som är viktigt 

man kontrollerar innan man sänder in protokollet, kommer att ske i samband 

med de kollegier som kommer att hållas. Kontakta gärna fullmäktige/styrelsen 

om ni har möjlighet hjälpa till. Då klubben nu är så stor behövs all hjälp även av 

personer utanför styrelse och kommittéer för att vi skall kunna genomföra 

provsäsongen så smärtfritt, som möjligt. Även vid klubbens utställningar behövs 

funktionärer. 

Vi kommer även att utbilda 2 personer i CUA = Certifierade utställnings 

ansvarig. Om möjlighet uppstår. 

 

Hemsida 
 Vi har även vår hemsida, vilken vi hoppades att vi skulle få in material till från 

medlemmarna, som gör att vi kan få den lite levande utöver de vanliga 

utställningsresultaten och annonser om utställningarna, men det var tyvärr 

inget material, som kom in från medlemmarna föregående år 
 

Styrelsen/Ordf. Daniel Johansson 



Motion Sydsvenska Älghundsklubben 

Jag tycker att arvodet till löshundsproven skall justeras till minst 800 kr / prov.  Detta skulle leda till 

att fler hundar döms. Tror även att andelen pristagare skulle öka då rena chansningar skulle minska 

till följd av ett högre arvode.   

 

/ Emil Glans 

 

Tillstyrkt av styrelsen. 
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