
 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 14 juni 2019 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Magnus Enocson förklarade mötet öppnat. 

2. Upprop och suppleanters rösträtt 

Närvarande: Magnus Enocsson, Göran Hagman, Per Björklund, Jim Söderberg, Ronny Westin, Ingvar 

Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Anders Andersson (adjungerad), Kjell Andersson 

(adjungerad), Agneta Jarméus (adjungerad), Lars Davidsson (adjungerad), Lena Lindström 

(adjungerad), Bo Johansson (valberedning), Jyrki Vouti (valberedning), Dag Hansson (valberedning). 

Jaquline Elgh deltog under senare halvan av mötet. 

Frånvarande: Jonas Kriström 

3. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Löfgren 

4. Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Ingvar Karlsson, Ronny Westin 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan tillägg. 

6. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes upp. Under punkt 7 d. står fel datum för när delegatutskicken gjordes. 

Rätt datum är torsdag den 23:e maj. Ett förtydligande gällande annonseringsreglerna på hemsidan 

saknas, Jim ansvarar för att ta fram detta snarast. I övrigt godkändes protokollet. 

7. Kommittéernas arbete 

a. Avelskommittén 

Avelskommittén har jobbat med att ta fram en målbild kring hur arbetet med avelsfrågor ska 

bedrivas framöver som delgavs styrelsen. Kommittén står inför stora utmaningar gällande arbetskraft 

till att ersätta adjungerade ledamöterna Anders Andersson och Kjell Andersson. Avelskommitténs 

förslag har utgångspunkt i att öka involveringen av lokala avelsråd och införa regionala avelsråd som 

tillsammans delar på arbetsbördan med avelskommittén. Styrelsen kom överens om att presentera 

idén under stämman.  

b. Jakt & Utställningskommittén 



 
 

 

Verksamheten löper på med fokus på utställningar och viltspår. Resultatrapporteringen från 

lokalklubbarna fungerar hittills bra! 

Ronny redovisade ett avtalsförslag från de tillfrågade utvecklarna av ”Hitta Drever”. Styrelsen 

konstaterar att det är för många frågetecken för att kunna ta ställning till förslaget. Frågan bordläggs 

och Ronny får i uppgift att ta frågeställningarna vidare till Alumistri Sverige. Styrelsen får också 

invänta stämmans beslut rörande finansiering.  

c. Mediakommittén 

Charlotta rapporterade att förvaltningsavtal med Rawdesigns är tecknat nu för kommande år. I övrigt 

jobbar kommittén mest med fokus kring GDPR-anpassningarna och att ta fram material till 

lokalklubbarna rörande detta. 

d. Ekonomikommittén 

Christian har tagit fram en utskickslista över samtliga uppfödare och påbörjat arbetet med att samla 

in kontaktuppgifter till dessa för att kunna förmedla information framöver. 

Christian redogjorde för de informationsutskick till lokalklubbarna som gjorts sedan förra mötet.  

8. Stämma 2019 

Styrelsens lämnade propositioner presenteras av Magnus E. Styrelsen beslutade om arbetsfördelning 

kring vem som svarar på inkomna motioner under stämman.  

9. Övriga frågor 

 Underskrift av avelsdiplom diskuterades, Jim ordnar detta före stämman. 

10. Nästa möte 

Nästa möte meddelas av ordförande efter stämman. 

11. Mötets avslutande 

Ordförande Magnus Enocson avslutade mötet.    

 

 

___________________ 

Charlotta Löfgren, Sekreterare 
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Ingvar Karlsson  Ronny Westin  Magnus Enocson 

Justerare  Justerare  Ordförande 


