Protokoll fört vid CS telefonmöte 25/8 2016

1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Martin Svensson, Lars Davidsson, Göran Hagman, Anders Andersson,
Kjell Andersson, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Ronny Westin, Christian
Janson, Axel Eriksson. Suppleant Axel Eriksson deltar med rösträtt.
Frånvarande: Adam Anduri och Dick Edman.

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ingvar Karlsson och Kjell Andersson
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. Ställningstagande angående inskickade förslaget på drevprovsregler
En helt enig styrelse står bakom de dokument på drevprovsregler som skickats in till
SKK.
Den motion som har åberopats är inte relevant i denna fråga då den är formulerad
och riktad för tävlingsregler, drevprovsanvisningar och championatsregler.
Dessutom skulle det ha krävts en stadgeändring som granskats av SKK för att så
starkt begränsa centralstyrelsens befogenheter.

7. Disciplinärenden
En helt enig styrelse beslutade att Martin Svensson och Kjell Andersson kontaktar
SKK:s föreningskommitté om hur vi hanterar frågan med att personer med
förtroendeuppdrag i Svenska Dreverklubben men utanför centralstyrelsen har
kontaktat styrelsemedlemmar i centralstyrelsen och kommit med både direkta och
indirekta hot.

8. Övriga ärenden
Axel Eriksson informerade om hur arbetet med att ta fram en ny hemsida samt nytt
informationsmaterial fortskrider. Flera företag är kontaktade och offerter väntas in
efter lite kompletteringar.
Den referensgrupp som Axel Eriksson och Charlotta Löfgren efterlyste på
dreverstämman i år består just nu av 10-12 personer vilket måste anses som mycket
bra.
Axel Eriksson önskade få in riktigt fina och proffsiga bilder till både hemsidan och
informationsmaterialet och har kontaktat några riktigt bra fotografer som även
finns inom vår egen klubb. Han har varit i kontakt med Lars Nordanbro, Anna
Helgesson, Tommy Eriksson och Stephan Ackerstierna om att kunna få ta del av
deras kunskap. Förslag framkom om en fototävling bland våra medlemmar för att få
in material.
På frågan om tidsramen så svarade Axel Eriksson att vi ska tänka oss noga för när vi
väljer hemsidesleverantör så vi får det vi vill ha och att det även ingår
supporttjänster.
Betonades vikten av att CS får möjlighet att ta del av förslagen och de ekonomiska
villkoren för att kunna fatta beslut om satsningar av denna storleksordning.

9. Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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