Protokoll fört vid styrelsemöte 31 januari 2019
1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson förklarade mötet öppnat.
2. Upprop
Närvarande: Magnus Enocsson, Martin Svensson, Jaquline Elgh, Jim Söderberg, Ronny Westin, Jonas
Kriström, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Per Björklund. Adjungerad Lena
Lindström.
Frånvarande: Göran Hagman, Elin Bjurström

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Löfgren

4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ronny Westin & Ingvar Karlsson

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes efter justering, punkt 10 utgår.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes. Uppgifter som ålagts personer i styrelsen på förra mötet tas upp
under punkten för kommittéernas arbete.

7. Kommittéernas arbete
a. Avelskommittén
Material och listor till boken håller på att arbetas fram och kommittén ligger bra till inför deadline.
Kommittén har fått förfrågan från Norge och Finland att dessa önskar få ta del av en sammanställd
lista med samtliga inrapporterade lungödemsfall sedan dokumentationen började, avelskommittén
lyfter frågan för diskussion och hela styrelsen står bakom att uppgifterna delges våra grannländer.
Detta ses som ett led i att stärka samarbetet länderna emellan.
En förfrågan har inkommit från Norska dreverklubben om att gemensamt anordna ett seminarium
kring inavel. Kommittén arbetar med frågan och ser om lämpligt tillfälle kan bokas längre fram.
Kommittén undersöker möjligheten att bjuda in en representant från SKK till dreverstämman för att
hålla ett seminarium kring Renal Dysplasi.

En hundägare som har en valp där kullsyskon drabbats av Renal Dysplasi har hört av sig till
kommittén och erbjudit att lämna in blodprov från dennes hund. Kommittén undersöker om intresse
finns för provet hos de forskare i Norge och Sverige som arbetar med frågan, om så är fallet så
bekostar SDK blodprovet.

b. Jakt & Utställningskommittén
Inrapporteringen av drevproven har under hösten haft brister. De kommer allt för sent och i
skrivande stund saknas fortfarande resultat från några lokalklubbars decemberprov. Styrelsen tog
beslut om att införa en höjning av stamboksföringsavgiften till 100 kr per hund för samtliga resultat
som inte inkommit till klubbens rapporteringsansvarige senast 15 dagar efter
utställning/jaktprovsperiod. Magnus Enocsson mailar ut information om detta till samtliga
lokalklubbar.
Fastställda datum för Mästerskap 2019:
Har-SM 2019 anordnas av Norrbottens DK den 25 oktober.
Drever-SM 2019 anordnas av Södra Älvsborgs DK den 29 november
Nordiska mästerskapet 2019 anordnas i Finland den 30 november
Nationella Unghundsprovet 2019 anordnas 28 december
Småhunds-SM 2019 anordnas 25 november
Frågan kring Värmlands och Dalslands kvaldistrikt till Drever-SM diskuterades. Inga beslut togs i
frågan. Kommittén ser över och tar fram förslag till styrelsen på eventuell justering av
reglerna/distrikten kring SM-uttagningen.
En workshop planeras inför stämman där temat kommer vara användande av gps-pejl som
hjälpmedel under drevprov.
Ronny har varit i kontakt med SÄK (Svenska Älghundsklubben) i frågan kring ett system för att ersätta
Jyckedata. En första kravspecifikation har lämnats in och nu planeras för möten där kravställningen
ska preciseras ytterligare för att en offert ska kunna tas fram av SÄK. Styrelsen beslutade att Ronny
Westin är fortsatt kontaktperson och representant för detta projekt och också den person som är
ansvarig för att kravspecifikationen preciseras ytterligare tillsammans med SÄK.
c. Mediakommittén
Kommittén har tagit fram material till SKK:s tidning Jakthund nr 1 2019. I övrigt görs mycket jobb
med årsboken. Charlotta Löfgren har tagit fram ett förslag på en enkät som ska skickas ut till
lokalklubbarna för att undersöka vilka avsnitt/delar i boken som medlemmarna anser vara
viktiga/mindre viktiga. Förslaget mailas ut till styrelsen för påsyn innan utskick.
Mycket annonser börjar komma in på hemsidan, samtliga av dessa delges avelskommittén för
granskning innan de publiceras på hemsidan.
Kommittén ska förbereda hemsidan med plats för sponsorer så det finns färdigt när eventuella
sponsor-avtal har ingåtts.

d. Ekonomikommittén
Kommittén har framförallt jobbat med budgetförslaget för 2019.
Christian har tagit fram ett förslag till informationsmaterial till lokalklubbarna kring vilka möjligheter
de har till att söka aktivitetsstöd av CS samt hur dom går tillväga för att göra det. Förslaget delges
styrelsen innan utskick.
Inventering av varulager och inventarier har genomförts och styrelsen diskuterade eventuellt nya
inköp och kompletteringar.
Magnus informerade om att ett sponsoravtal med Agria för 2018 är klart och förhandlingarna är i
slutfasen för ett avtal som ska gälla under 2019.

8. GDPR – hur går vi vidare
Styrelsen beslutade att Mediakommittén ansvarar för att gå igenom klubbens rutiner och
dokumenthantering så att vi följer de nya regelverk som gäller. Jaquline Elgh utses som ansvarig för
projektet.

9. Budget
Förslag till budget diskuterades.
Frågan kring eventuell investering i programvara för att ersätta Jyckedata togs upp.

10. Dreverstämman 2019
Förslag till seminarium/workshop under lördagen på Dreverstämman diskuterades. Förslag finns
kring att ha en workshop kring användande av gps-pejl som hjälpmedel under drevprov,
avelsseminarium kommer anordnas med fokus kring Renal Dysplasi under förutsättning att lämplig
föreläsare finns tillgänglig. En ordförandekonferens är föreslaget att vi ska anordna i samband med
stämman. Agria har även visat intresse för deltagande under stämman.

11. AU-möte 23 februari
AU-möte kommer anordnas i Örebro den 23 februari 09:00-16:00. Dagordning och kallelse skickas ut
av ordförande. Ordförande vill före den 7/2 att samtliga som ska närvara på mötet återkopplar
önskemål om punkter som bör diskuteras under mötet.

12. Övriga frågor
En fråga kring sponsring på Drever-SM diskuterades.

13. Nästa möte
16-17 mars mellan Arlanda och Stockholm, exakt lokal ej bokat ännu. Lena och Magnus återkommer i
frågan.

14. Mötets avslutande
Ordförande Magnus Enocson avslutade mötet.
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