Protokoll fört vid CS telefonmöte 21/3 2019

1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Jaquline Elgh, Jonas Kriström, Ronny Westin, Göran Hagman, Ingvar
Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Per Björklund, Magnus Enocson och
Jim Söderberg.
Frånvarande: Elin Bjurström
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Jaquline Elgh och Ronny Westin.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. SDK behöver anlita en jurist för hjälp med hanteringen av ärendet kring
ekonomiska oegentligheter i klubben
Magnus har fått rådet av SKK att anlita en jurist för att hjälpa till i ärendet om
ekonomiska oegentligheter i klubben. SKK meddelade även att vi inte kan förvänta
oss hjälp i någon större omfattning från SKKs sida. Mötet beslutade enhälligt att ge
Magnus mandat att ta kontakt med en jurist för hjälp i frågan. Magnus återkopplar
med en prisbild. Den information vi fått hittills är att åklagaren kommer att driva
själva brottsmålet och att SDK får driva frågan om återbetalning som ett
civilrättsligt mål. SKK:s försäkring täcker endast belopp upp till 100000 kr minus
ett halvt basbelopp i självrisk. Det betyder att SDK kan få ut max ca. 75000 kr från
denna försäkring.

7. Temporärt återkallande av domarlicens
Magnus har efter beslut från föregående möte tagit kontakt med SKK om att
temporärt dra in en av SDK:s medlemmars samtliga auktoriseringar som
drevprovsdomare, viltspårdomare och ringsekreterare. Det är inga problem och kan
göras omgående.
Mötet beslutade att temporärt dra in samtliga auktoriseringar för medlemmen med
omedelbar verkan. Ett slutligt tillbakadragande av auktoriseringar, kan ske först
efter en fällande dom.
När det gäller att utesluta medlemmen ur hela organisationen så måste det först bli
ett disciplinärende och efter beslut i disciplinnämnden kan uteslutning komma i
fråga. Magnus fick i uppgift att ta en ny kontakt med SKK, då det kan tolkas att det
i våra stadgar står att vi själva i SDK kan utesluta medlemmar.

8. Övriga frågor
En faktura har skickats till en av SDK:s medlemmar. Beloppet på fakturan
överensstämmer med det belopp som har tagits ut från klubbens konto utan att
några underlag har redovisats.

9. Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Göran Hagman
Sekreterare

Jaquline Elgh

Ronny Westin

Magnus Enocsson

Justerare

Justerare

Ordförande

