Svenska Jämthundklubben har som rasklubb under Svenska Älghundklubben (SÄK) ställt
frågan till SÄK varför rasklubbarna inte får representera på samma villkor som lokalklubbarna
under SÄK till regelkonferensen 17-18 januari -15.

Svenska Jämthundklubbens fråga till SÄK:
Jämthundklubben har fått frågan från medlemmar om varför inte jämthundklubben har 2
representanter till regelkonferensen 17-18 januari -15.
Frågeställarna tycker att jämthundklubben på ett bra och sakligt sätt belyst frågan om
jaktprovsregler, avelsutvärderingen och en jaktlig rasstandard!
Därför vill styrelsen för Svenska Jämthundklubben att SÄK motivera varför endast 1
representant får vara med för rasklubbarna vid regelkonferensen.
Jämthundklubben är väl insatt i arbetet med jaktprovsreglerna och har hela tiden varit aktiv i
frågan om ett nytt regelverk, kommit med väl förankrade synpunkter till olika dokument som
SÄK presenterat och varit delaktiga i olika referensgrupper inom SÄK.
Ser fram emot ett snabbt svar då vi kommer att återkoppla till de medlemmar som ställt
frågan! Det är av största vikt att medlemmarna får svar på sina frågor, stora som små!
Styrelsen för Svenska Jämthundklubben

Svenska Älghundklubbens svar:
Det finns inom SÄK olika principiella uppfattningar om Rasklubbarnas roll inom SÄK i
förhållande till Lokalklubbarna.
En uppfattning är den som Jämthundklubben själva har, d.v.s. att alla klubbar skall få delta i
olika aktiviteter på samma villkor som Lokalklubbar.
En annan uppfattning är att alla medlemmar i Jämthundklubben är medlemmar i en
Lokalklubb. När Jämthundklubben deltar i aktiviteter inom SÄK så anser man att deras
medlemmar representeras dubbelt, vilket kan uppfattas som felaktigt.
Ytterligare en synpunkt som framförts är, att Rasklubbarna inte bedriver jaktprov och att
sådana frågor därför skall hanteras av Lokalklubbarna. Jämthundklubbens medlemmar har
också samma möjlighet som andra att agera genom sin lokalklubb.
Inför förra vårens regelkonferens så blev det en diskussion om att även Rasklubbarna skulle
vara representerade där. Det fanns synpunkter om att konferensens innehåll enbart var en
fråga för Lokalklubbarna, men också uppfattningen att alla klubbar borde få delta med lika
många. Kompromissen blev att Rasklubbarna fick skicka en representant och det upplägget
har behållits för konferensen i januari.
Med vänlig hälsning
SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

