
 

 

 

Protokoll fört vid CS telefonmöte 25/4 2019 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Upprop samt suppleanters rösträtt  

 

Närvarande: Elin Bjurström, Jonas Kriström, Jaquline Elgh, Göran Hagman, 

Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Per Björklund, Magnus 

Enocson och Jim Söderberg.  

Övriga deltagare: Lena Lindström och Anders Andersson. 

 

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 tillägg av en ny punkt 12 angående regler för 

annonsering på SDK:s hemsida. 

 

6. Föregående protokoll 

 

Magnus gick igenom föregående protokoll och meddelade att ett avtal med AGRIA 

nu är påskrivet och klart.  

Charlotta fick i uppgift att ta tag i frågan om förvaltningsavtal/supportavtal med 

Rawdesign. 

 

7. Kommittéerna 

Avelskommittén: 



 

 

Jim berättade att han varit i kontakt med den tikägare som nekats annonsering på 

hemsidan.  

Jim har även varit i kontakt med Frode i Norge angående blodprover vid misstänkta 

RD fall. 

CS har fått in en skrivelse från en medlem om just det. Jim och Magnus tog på sig 

att skriva ett svar till medlemmen. Jim lovade att även ta kontakt via telefon. 

Mötet diskuterade parningar som inte är godkända av avelskommittén. 

Jonas och Jim fick i uppgift att ta fram ett förslag på en certifiering av uppfödare. 

Certifieringen ska lyfta fram de uppfödare och kennlar som följer SDK:s regler och 

riktlinjer.  

Jaktprovs och utställningskommittén 

Ingvar berättade att det nu har inkommit en officiell inbjudan till NM i Finland 

2019. Tillåtna drevdjur på NM i Finland är fortsatt hare och räv. 

Västsvenska DK har fått avslag från SKK på sin önskan att arrangera ytterligare en 

utställning under 2021. Ingvar lovade att informera Västsvenska DK om det. 

Ingvar tog upp frågan om att almanackan på hemsidan inte är uppdaterad. Elin 

lovade att ta tag i det redan nästa dag. 

Magnus frågade om statusen på ”hitta drever”. Ingvar berättade att ett möte med en 

ny aktör är bokat 29/4 2019. Ingvar lovade att återkoppla om resultatet om det 

mötet. Det kan konstaterats att det är mycket svårt att få in uppgifter på hur 

prisbilden ser ut. SKK har aviserat att deras lösning ”arrangera jaktprov” som 

lovades vara i drift hösten 2017 nu ska startas upp igen hösten 2019. Vi kan 

konstatera att det även nu inte finns något tidsschema när det ska vara klart. 

Mediakommittén 

Charlotta informerade hur det ser ut i dagsläget.  

Hon informerade att allt material till ett reportage i SKK:s tidning ”Jakthund” nu 

är inskickat. 

Charlotta har tagit fram en enkät där man har möjlighet att komma med åsikter om 

vad som är viktigt och mindre viktigt att ha med i årsboken framöver. Det finns 

olika system för att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt. Charlotta fick i 

uppgift att komma in med ett system med så kallad ”viktning/poängfördelning” av 

frågorna om de olika avsnitten. 

Det har inkommit många annonser för publicering på hemsidan. 

Arbetet med GDPR fortgår. 



 

 

Charlotta berättade att vissa saker har fått gallrats bort för att få plats i årsboken. 

Allmän information från SKK och resultat från SKK:s utställningar fick tyvärr inte 

plats i årets bok. 

Ekonomikommittén 

Christian informerade om sina och kommitténs uppdrag. 

Utskick till delegaterna kommer att göras via mejl så fort valberedningen kommit in 

med sina uppgifter. Charlotta lovade att hjälpa Christian med utskicken senast 

under vecka 20 2019. Mötet beslutade att all den information som skickas till 

delegaterna också ska finnas tillgängliga på hemsidan för att undvika missförstånd. 

Christian lovade att uppdatera aktivitetsplanen och skicka den till övriga i styrelsen 

senast 29/4 2019. 

Christian påpekade att det måste finnas ett tak för hur mycket aktivitetsstöd som 

kan betalas ut för varje år. I dagsläget kan samtliga lokalklubbar ansöka om 

aktivitetsstöd med ett maxbelopp på 8000 kr/lokalklubb. Kommittén fick i uppgift 

att ta fram ett förslag. 

Jonas tog upp frågan om lokalklubbarnas ekonomiska ställning. Lokalklubbarna är 

fristående föreningar och ska absolut ha egna organisationsnummer. CS påpekar att 

det är mycket viktigt att lokalklubbarna ser över hur ekonomin sköts mm. Lena 

kollar upp regler mm med skatteverket.  

8. Stämman 2019 i Uppland 

 

CS utsåg Lena Lindström till sekreterare och Lena tar kontakt med Agneta Jarmeús 

och frågar om hon kan tänka sig vara vice sekreterare. 

 

Dagordningen för stämman gicks igenom. 

 

9. Förslag på medlemsavgift 2020 

 

Olika förslag diskuterades, men beslut fattas efter att det har presenterats på 

ordförandekonferensen 27/4 2019. 

   

10. Eventuell översyn av riktlinjer för framtida SM-kval 

   

Magnus påpekade att om två lokalklubbar inte kan komma överens om hur många 

hundar respektive lokalklubb ska delta med, så borde det finnas ett reglemente för 

det. Christian redogjorde för den överenskommelse som slutits mellan Värmland och 

Dalsland för kvalet hösten 2019. Jakt och utställningskommittén fick i uppgift att se 

över de regler som finns idag. 

 

11. Förskingringsfallet och disciplinärenden 

 



 

 

Gällande förskingringsfallet mot SDK har det inkommit information om att vi kan 

gå till kronofogden och begära kvarstad för att eventuellt kunna säkra klubbens 

pengar. Magnus har tagit en ny kontakt med en advokat för att få hjälp med hur vi 

ska agera. Mötet gav Magnus sitt fulla stöd att fortsätta sitt arbete med denna fråga. 

Magnus lovade återkoppla så fort något nytt finns att rapportera. Vi kan konstatera 

att en åklagare är utsedd i fallet men hittills ingen förundersökningsledare. Tyvärr 

får vi ingen information om vilka tidsramar som gäller.  

 

När det gäller disciplinärendena kan vi konstatera att frågan har bollats fram och 

tillbaka i all oändlighet och vi saknar fortfarande svar från SKK:s disciplinnämnd.  

 

12. Regler för annonsering på SDK:s hemsida 

 

Jim påpekade att SKK:s etiska regler ska följas för att få annonsera på SDK:s 

hemsida. Han frågade även mötet om det inte är lämpligt att man även ska följa 

klubbens riktlinjer med max 3 % inavelsgrad för annonsering. 

 

Mötet beslutade att för att få annonsera på SDK:s hemsida, ska parningen vara 

godkänd av avelskommittén/avelsrådgivare, följa klubbens och SKK:s etiska regler 

samt att parningen har max 3 % i inavelsgrad. Detta nya reglemente kommer att 

gälla från och med 15/5 2019. 

 

13. Övriga frågor 

 

Inget att rapportera. 

 

14. Nästa möte 

 

Nästa möte är 27/5 2019 kl. 18:30 via telefon. 

 

15. Ordförande Magnus Enocsson tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

Göran Hagman 

Sekreterare 

 

 

 

Ingvar Karlsson Charlotta Löfgren Magnus Enocsson 

Justerare Justerare  Ordförande   


