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Bästa medlemmar i SDK

Arbetet i CS är nu åter i gång efter att ha gått på ”lågvarv” under jul- & nyårshelgen. Undertecknad
har för avsikt att ett antal gånger informera er om vad som sker i CS, fram till stämman i juni 2019.
Varje kommitté har nu tagit fram en aktivitetsplan med de aktiviteter/frågor som det
arbetas/kommer att arbetas med. Detta både på kort och lite längre sikt. Dessa planer kommer att
läggas ut på vår hemsida och uppdateras allteftersom vi uppdaterar dem. Detta är på intet sätt några
statiska dokument, utan de kommer fyllas på allteftersom. Aktiviteter kan säkert också komma att
strykas. Dessutom dyker det upp en och annan fråga som vi hanterar löpande, som säkert alla
förstår.
Vi har upptäckt att det förekommer att hundar startas på drevprov och visas på utställningar, utan
att hundägaren/hundföraren är medlem i SDK. Ni som jobbar med drevprov och utställningar måste
på vissa håll bli bättre på att kontrollera medlemskapen. Skall man vara hård så innebär det att det
inte är officiella resultat som hundarna presterar.
Nedan finner ni det mest aktuella från respektive kommitté.

Avelskommittén
Avelsrådgivningen är åter igång och hanteras av Anders Andersson, fram till nästa stämma. Arbetet
med de listor som skall tas fram till årsboken är igång och löper enligt plan.

Ekonomikommittén
Arbetet med budgeten för 2019 är igång och kommer sammanställas under den närmaste framtiden.
Även resultat och balansräkning för 2018 är under sammanställning, så att vi kan göra bokslut för
2018. Vid årsskiftet hade klubben 3262 st medlemmar, vilket är en ökning med 39 st medlemmar
under 2018. Vi hoppas att vi tillsammans kan fortsätta värva nya och behålla befintliga medlemmar.

Jakt- och utställningskommittén
Alla mästerskapstävlingar är nu klara och de har i det stora hela kunnat genomföras på ett mycket
bra sätt. Vi vill tacka alla lokalklubbar och funktionärer som hjälpt till att genomföra dem. Utan er
hade det aldrig gått att arrangera dessa mästerskap, ett stort tack från oss i CS. Nationella

unghundsprovet genomfördes den 28/12 och där kom 69 st hundar till start, vilket är glädjande.
Säsongen för drevprov börjar nu närma sig slutet och alla resultat har löpande rapporterats in till
SKK. Vi har sett många bra resultat, vilket är roligt och positivt. I skrivande stund har jag ingen uppgift
på om antalet starter har ökat eller minskat denna säsong. Men jag hoppas vi kan återkomma med
information om det längre fram. Vidare har en grupp jobbat fram en kravspecifikation på ett nytt
rapporteringsprogram, som förhoppningsvis skall kunna ersätta ”Jyckedata” framöver. Det bygger på
en variant av ”Hitta älghund”. Vi hoppas vi kan komma vidare i denna fråga i en relativ nära framtid
och att det kan ske till en rimlig kostnad. Annars får vi försöka hitta en annan väg framåt i frågan.

Mediakommittén
Förutom att hålla hemsidan uppdaterad och i funktion arbetas det med allt det material som skall tas
fram till årsboken. Utbildning sker även löpande internt inom kommittén för att minska
personberoendet kring skötsel och uppdatering av hemsidan. Kommittén arbetar också med att ta
fram material till tidningen Jakthund som ges ut av SKK.
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