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Protokoll från AU-möte 2009-08-30 (fem bilagor)
Deltagare:
Christoffer Schildt
Kjell Andersson
Roger Lindström
Dag Hansson
Lars Davidsson
Anders Andersson (adjungerad)
1§ Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Beslutades att Anders Andersson såsom adjungerad är delaktig i mötets beslut
3§ Föregående mötens protokoll
CS-möte 090613, vissa justeringar kvar
DS 2009 klart
CS konstituerande möte 090614 klart
4§ Kjell Andersson och Dag Hansson valdes att justera protokollet
5§ Tidigare utsänd dagordning kompletterades och godkändes
6§ Utvärdering av DS 2009
* Seminarierna var lyckade och skall genomföras vid nästa DS men kan avhandla andra
ämmnesområden. Kritiken att det inte går att deltaga på samliga seminarier hörsammas inte
då målet bland annat är att genomföra seminarierna i mindre grupper.
* Föredraget med SKK ordf var mycket bra och lyckat. Jägareförbundet Halland var också
helt OK. Dock är det tveksamt om representanter från kommunen skall ges så stort
utrymme.
* DS genomfördes helt enligt CS intentioner med koncentration till redovisning, inriktning
och personval
* Lokalklubben redovisning av dragning på lotteriet måste ske på annat sätt
* Prisutdelning kan genomföras vid två tidpunkter, i slutet av DS, i början av middagen. Valet
bör styras av tillgänglig lokal
7§ Utvärdering av verksamheten 2008/2009
* Revidering av drevprovsregler och championatsbestämmelser pågår enligt plan.
* Mästerskapen genomfördes på ett bra sätt. Dock inställdes Småhunds SM av oklara orsaker.
Drever SM ställdes in p g a vädret och fick genomföras vid annan tidpunkt. Detta medförde
en extra kostnad för Upplands DK på 19000 kr vilken täcktes av SDK.
* Ekonomin är under kontroll. För 2009 beräknas ett minus på 50000 kr vilket är helt i linje
med vad som redovisades på DS 2008 och 2009

2010-04-15

Sida 2 (4)

8§ Utvärdering av samverkan med SKK
* Utfallet av vår ansökan om Hamiltonplaketten blev magert. Inofficiellt har framkommit att
en viktig faktor är hur meriterade kennelns hundar är i form av championat mm. SirkkaLiisa Johansson tilldelades SKK hederstecken som också utdelades av SKK ordf på DS
2009.
* SKK har påbörjat en revidering av riktlinjerna för handläggning av utställningsärenden.
Föreslår att SDK inväntar resultat.
* Nytt rapporteringssystem bedöms vara i drift 2012. Möjlighet till utdata skall bevakas
särskilt
* Kontakterna med SKK bedöms för närvarande som mycket goda
9§ Uppgifter från DS 2009
* Medlemsavgift via autogiro. Dag H har undersökt möjligheterna att utnyttja autogiro och
kommit fram till att avgifterna är så höga att det inte lönar sig om inte många medlemmar
utnyttjar tjänsten. AU beslutade att bordlägga frågan.
* Tvådomarsystem. Östergötlands DK driver frågan att tvådomarsystem inte skall nyttas vid
mästerskapen. Hittills har erfarenheterna varit goda av tvådomarsystemet. AU beslutade att
inte hörsamma framställan.
* Idmärkning av hundar. SKK kommer att ta upp frågan under hösten 2009. AU beslutade att
stå bakom SKK i denna fråga
* Utarbetande av framtidsplan. Se särskild punkt och bilaga.
10§ Fastställande av CS arbetsplan 2009/2010
CS arbetsplan för 2009/2010 fastställdes (bilaga 1) med påpekandet att det kan bli nödvändigt
att under året uppdatera arbetsplanen.
11§ Beslut om arvoden och ersättningar för 2009/2010
AU belutade att CS ledamöter får ersättning för resekostnader, förbrukningsmateriel och
telefonkostnader. Beslutades också att 2010 bevilja tre personer ett arvode om 999 kr samt
ersättning för dator, förbrukningsmateriel och telefonkostnader med 4600 kr.
Beslutades också att bevilja valberedningen ordf ersättning för resa och logi för DS 2009.
12§ Inriktning inför DS 2010
Avsikten är att genomföra tre seminarier, avel, championat och drevprovsregler. Utbildning i
jyckedata enligt senare beslut.
Förslag till föredrag är ”jakthundar och etik” med föredragshållare från Sv Jägareförbundet
Tidpunkt för prisutdelning bestäms efter att lokalerna besiktigats.
13§ Marknadsföring
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Beslutades att bevilja Dalarnas DK 4000 kr och Skånes DK 10000 kr för genomförande av
marknadsföringsåtgärder. Beslutades att bemyndiga ordf att bevilja aktivitetsstöd om högst
4000 kr för deltagande i jaktmässa.

14§ Utveckling av CS arbete
Diskuterades intern arbetsfördelning inom CS. Beslutades att ordf tar kontakt med valberedningen och orienterar om behov och arbetsläge.
Siv Bengtsson har uttryckt önskemål att i samverkan med CS avveckla sin anställning som
kanslist för SDK. Ordf har diskuterat frågan med Siv och gemensamt utarbetat en plan för
avvecklingen. AU antog planen enligt bilaga 2.
Vidare beslutades att Dag H undersöker vem som vill ta över medlems- och ekonomiredovisning från 2010-01-01. Christoffer S tar in offert på vad det kostar att nyttja SKK för
medlemshantering och undersöker om det finns andra intresserade.
15§ Beslutsordning inom SDK
Diskuterades om det är CS eller någon annan som beslutar om Drevprovsregler, RAS,
championat mm. Bestämdes att det är CS som beslutar men att det skall orienteras och skickas
på remiss. Då CS inte är överens kan beslutet bli att hänskjuta frågan till DS.
16§ Revidering av SDK hemsida
Beslutades att utnyttja förslag till ny hemsida enligt bilaga 3 som utgångspunkt för fortsatt
arbete. Beslutades också att Lars D skall undersöka vem som vill ta sig an den mer aktiva
rollen som SDK webbmaster.
17§ Utarbetande av SDK framtidsplan
Förslag till SDK framtidsplan enligt bilaga 4 antogs
18§ Övriga ärenden
* Examinatorer för exteriördomare. Roger L skickar in svar
* Christoffer S reviderar SDK arbetsordning med målsättning att minska ner antal sidor.
* Ekonomin 2009 enligt budget och bedöms gå mot anmäld prognos
* Aktuellt medlemsantal 3459 varav 429 familjemedlemmar
* Landskampen 2009. Göran J avdelas som SDK representant genom Roger L försorg
* Diskuterades SKK förfrågan om utbildning av utställningsdomare på drever. Christoffer S
utarbetar svar på skrivelse senast 2009-10-30
* SRD/SKK, svar inlämnas som innebär att drever inte skall finnas på denna lista
* Ordf orienterade om tankar om sammanslagning av vissa lokalklubbar och varför dessa inte
stöddes
* Beslutades att anta och arbeta för de tankar och förslag som framfördes vid mötet på SLU
2009-08-29 enligt bilaga 5
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19§ Mötes avslutande
Ordf tackade deltagarna och avslutade mötet

Christoffer Schildt
Ordf/sekr

Kjell Andersson
Justeringsman

Dag Hansson
Justeringsman
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