Protokoll fört vid CS möte 19/8 2018 på Utö

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Hedekäll hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Håkan Hedekäll, Martin Svensson, Göran Hagman, Jaquline Elgh, Jim
Söderberg, Ronny Westin, Jonas Kriström, Peter Karlsson, Ingvar Karlsson,
Charlotta Löfgren, Christian Janson, Elin Bjurström, Per Björklund, Denny
Andersson .
Suppleant Denny Andersson deltog med rösträtt.
Frånvarande: Magnus Enocsson.
Övriga deltagare: Lena Lindström.

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.

4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ingvar Karlsson och Charlotta Löfgren.

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg:
Punkt 8: Konstituering.

6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes med följande uppföljning:
Håkan Hedekäll har inte skickat något svar till ägaren av Stakkelias Dacco III som
beslutades på förra mötet. Håkan fick på nytt uppgiften att utforma ett svar som ska
skickas ut till styrelsen för godkännande innan det skickas vidare.
Håkan har inte skickat ut något svar till lokalklubbarna om Mikael Tranbergs
påståenden efter att han avgick som ledamot i CS. Håkan fick på nytt uppgiften att
formulera ett svar som även det ska skickas ut till CS för godkännande innan
utskick.

7. Skrivelser och rapporter
Det har inkommit mejl från Agria om ett förslag på förnyat sponsorkontrakt. Håkan
Hedekäll tar kontakt och diskuterar villkor.
Ett mejl har inkommit från två medlemmar med åsikter om hur utställningen i
Leksand i sommar sköttes av såväl lokalklubb som domare. Ingvar Karlsson tog på
sig uppgiften att reda ut situationen.

8. Konstituering
Då alla nyinvalda i CS inte blev konstituerade på mötet efter stämman, gjordes
följande konstituering:
Avelskommittén: Peter Karlsson, Denny Andersson, Magnus Enocsson och Jim
Söderberg.
Jakt o utställningskommittén: Ingvar Karlsson, Göran Hagman, Ronny Westin och
Per Björklund.
Ekonomikommittén: Christian Janson, Martin Svensson, Håkan Hedekäll samt
Lena Lindström som adjungerad.
Mediakommittén: Charlotta Löfgren, Jonas Kriström, Elin Bjurström och Jaquline
Elgh.

9. Kommittéerna

Avelskommittén:
Peter Karlsson informerade om dagsläget med de konstaterade fallen av Renal
Dysplasi. Peter har fått svar från SKK att avkommor som är diagnostiserade med
RD är skäl nog för att belägga båda föräldradjuren med avelsförbud. SKK påpekar
även att det bara är hundägaren själv som kan sätta avelsförbud på sin hund.

CS beslutade att starkt avråda ägarna till Stakkelias Dacco III och Tostareds Amalia
till fortsatt avel. Ytterligare en hund är under utredning. CS beslutade även att
starkt avråda till att använda friska kullsyskon i en konstaterad RD-kull i avel. Detta
p.g.a. av att de kan vara bärare av anlag till RD. CS konstaterade även att
avkommor i kullar efter Stakkelias Dacco III utan konstaterade RD-fall ändå bör
användas mycket försiktigt i avel då även de kan vara bärare av anlag till
sjukdomen.
CS beslutade att mot kvitto betala kostnaderna för blodprov till
hundägare/uppfödare om misstankar finns att valpar i en kull fått RD. Hundägaren
måste ta kontakt med CS innan blodproverna tas för att ekonomisk ersättning ska
kunna betalas ut. Blodproverna kommer att användas i arbetet med att ta fram en
genmarkör som möjliggör provtagning för att påvisa om individer är bärare av RD
eller inte.
Peter rapporterade att en tik nu är parad trots att tiken blivit diskvalificerad på
senaste utställning pga. kroksvans. Peter fick i uppgift att kontakta tikägaren och
begära in ett veterinärintyg för att verifiera hur skadan har tillkommit. CS
konstaterade att tikägaren klart bryter mot SKK:s regler mot att para på defekta
hundar om inget intyg kommer in.

Utställnings och jaktprovskommittén:
Ingvar Karlsson rapporterade att verksamheten fortskrider enligt plan.
NM går i Norge i år och dit går de hundar som placerar sig som 1-4 på Drever-SM i
höst.
Martin Svensson som är SDK:s representant i gruppen för Småhunds-SM
vidarebefordrade frågan om det för SDK är acceptabelt att kostnaderna höjs från
nuvarande 6000 kr till 9000 kr för att införa tvådomarsystem på mästerskapet.
Christian Janson frågade vad syftet är med ett tvådomarsystem är då de som dömer
är utbildade på gemensamma regler.
Martin svarade att det är för att det ska bli en rättvisare och jämnare bedömning om
varje startande hund skulle få med en representant från sin rasklubb ute i skogen.
En enig CS beslutade att om de tre andra rasklubbarna godkänner och önskar ett
tvådomarsystem så är vi villiga att gå med på det. Lagkapten för dreverlaget är
Peter Karlsson och Martin Svensson kommer också närvara.

Ekonomikommittén:
Martin Svensson, Christian Janson och Lena Lindström rapporterade att arbetet
fortskrider mycket väl och i dagsläget har SDK 3101 medlemmar.
Lena Lindström efterlyste en rutin på hanteringen av det fria medlemskapet. Lena
vill att kontakt tas med uppfödarna om detta. Christian fick i uppgift att ordna med
detta. Lena efterlyste även en förteckning över vilka som har arbetsdatorer som ägs

av SDK Martin svarade att en sådan finns och fick i uppgift att ordna fram en
förteckning till Lena.
Per Björklund visade ett förslag på sponsorkontrakt som Magnus Enocsson
inkommit med. Per berättade om hans kontakt med Jaguargruppen och deras
sponsorförslag. Frågan om sponsring hänsköts till ekonomikommittén.

Mediakommittén:
Charlotta Löfgren rapporterade att arbetet i kommittén flyter på enligt plan och att
det kommer väl till pass med nya tillskott i kommittén som varit underbemannad en
tid.

10. Hantering av avelsannonser och sociala medier
CS beslutade att de som har kullar utan konstaterade RD-fall efter Stakkelias Dacco
III ska få tillåtelse att annonsera på SDK:s hemsida. Detta gäller kullar där parning
skett före det att problemet med RD uppdagats, dessa uppfödare/tikägare har ej
agerat fel utan har följt de råd och rekommendationer som funnits vid tiden för
parningen. Ett villkor för annonseringen är att en tilläggstext finns med som
informerar om sjukdomsbilden som uppkommit samt information som klart och
tydligt beskriver att uppfödaren inte har begått något fel. CS beslutade även att alla
avelsannonser ska gå genom avelskommittén för godkännande innan publicering.
CS diskuterade även styrelsens förhållningssätt och uppträdande i sociala medier.

11. Telefonmöten och övriga möten
Håkan Hedekäll informerade att han hade för avsikt att hålla telefonmöten sista
torsdagen i varje månad med början 27 September kl. 19.00. CS godkände förslaget.
Nästa AU möte: 23/2 2019 i Örebro.
Nästa fysiska styrelsemöte: 16-17/3 2019 i Upplands Väsby.

12. Övriga frågor
Lena Lindström påpekade vikten av att SDK finns med och syns på mässor,
ungdomsjakter mm. Lena ville att vi ska informera lokalklubbarna om att det finns
möjlighet att äska sk. aktivitetsstöd från CS. Chirsitan gör ett förslag till utskick om
detta till lokalklubbarna.
Denny Andersson frågade om det finns tröjor med den nya loggan på? Inga nya
tröjor finns men kepsar finns klara. Frågan om att ta fram nya tröjor hänsköts till
ekonomikommittén som får redovisa förslag på nästa möte.

Per Björklund ifrågasatte avtalet med Tracker. Ekonomikommittén fick i uppgift att
se över även detta avtal.
Martin Svensson påpekade vikten av att alla ser till att läsa sina mejl och även svara
på utskickade förfrågningar. En enig CS konstaterade att en skärpning behövs.

13. Ordförande Håkan Hedekäll tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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