Protokoll fört vid CS telefonmöte 27/6 2019

1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Jaquline Elgh, Charlotta Löfgren, Charlott Jonsson, Stefan Persson,
Ronny Westin, Jonas Kriström, Göran Hagman, Ingvar Karlsson, Christian Janson,
Per Björklund, Magnus Enocson och Jim Söderberg.
Övriga deltagare: Lena Lindström.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Charlott Jonsson och Ronny Westin.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. Föregående protokoll
Protokollen från 14/6 och 15/6 godkändes.
7. Kommittéerna
Avelskommittén
Jim rapporterade om det utskick som ska gå ut till alla lokalklubbar om den
strukturella förändring i avelskommittén som kommer framöver. Han rapporterade

även att Jonas Kriström kommer att stå som central avelsrådgivare tills vidare,
vilket ska tydliggöras på hemsidan.
Magnus påpekade att kommittén nu måste få ut regelverket för att få annonsera på
hemsidan så fort som möjligt.
Ett möte i kommittén planeras inom kort nu när midsommarhelgen har fått passera.

Ronny berättade om möjligheten att blanketten om lungödem skulle kunna finnas
hos våra veterinärer, som kan delas ut till drabbade hundägare redan på kliniken.
Kontakt bör tas med Svenska Veterinärförbundet i så fall.
Ronny frågade även om annonseringen om valpar på hemsidan. Idag ligger många
inaktuella annonser kvar och han föreslog en maxtid som annonsen ska få finnas
kvar. Mötets mening var att 3 månader borde räcka gott och väl. Vill man ha längre
annonstid så har man chansen att lägga in en ny. Charlotta sköter det manuellt idag
men det går att lägga in så att annonsen inte syns efter bestämd tid. Annonsen måste
sedan tas bort manuellt ändå men det är ett mindre problem. Jim lovade komma in
med en skrivning till Charlotta snarast.
Christian frågade om de parningar som klart strider mot våra etiska regler och hur
SKK ställer sig i frågan. Det har som vi befarade blivit lite krångel vid brytpunkten
(15/5 2019) då vi skärpte upp kraven för annonsering på hemsidan, men inga av
allvarligare karaktär. Charlott berättade att mycket finns att läsa i SKK:s
registreringsregler.
Jakt och utställningskommittén
Ingvar rapporterade att SKK:s lathund vid revidering av drevprovsregler nu finns
på hemsidan och skall även skickas till sekreterarna i alla lokalklubbar.
När det gäller den förändring på det nationella unghundsprovet som röstades
igenom på årets stämma, kommer ett färdigt förslag på nästa möte i augusti.
Ronny redovisade att han varit i kontakt med ansvariga för det vi kallar ”hitta
drever” och enligt dem ska det mesta vi begärt finnas med i det förslag till avtal vi
fått in. Vid närmare granskning hittades 12 punkter som inte finns med tyvärr. Just
nu känns ”hitta drever” både dyrt och otydligt. Charlotta berättade att en god vän
till henne visat ett intresse att eventuellt hjälpa till att ta fram ett nytt
rapporteringssystem inklusive utdatadel. Han har gedigen kunskap och skulle
mycket gärna vilja ha information om hur det ser ut idag och vad som önskas i det
nya systemet. Han har inga som helst ekonomiska krav i dagsläget, utan vill gärna se
om det är något han kan hjälpa oss med. Charlotta fick i uppgift att gå vidare på
detta spår och ta hjälp av de personer i klubben som krävs. Samtliga rasklubbar för
de små drivande hundarna (utom taxklubben) har gemensamt skickat in en skrivelse
till SKK för att förtydliga vikten av att önskemålen i den s.k. förstudien till
arrangera jaktprov tas till vara. Positiva svar har inkommit men frågetecken

kvarstår ändå. Framförallt hur utdatadelen kommer att se ut, när det arbetet
kommer att starta och när det beräknas vara klart.
Ronny rapporterade att Har-SM i Norrbotten nu har en ny kommissarie och det är
Janette Larsson.
Per fick i uppdrag att kolla upp med försäljare i Mullsjö vad tygmärken kostar. Han
ska även kolla upp med företaget om det finns några rollups hos dom som
Dreverklubben äger.
Mediakommittén
Kommittén jobbar vidare med GDPR och Jaquline frågade vilka personuppgifter vi
använder, samt vilka som använder den informationen. Ingvar svarade att det är
personnummer och adresser. Tillgång till informationen har rapportörerna för
jyckedata i respektive lokalklubb. Sekreteraren i alla lokalklubbar får medlemslistor
vid minst två tillfällen per år. Arbetet fortsätter med att ta fram en dataskyddspolicy
tillsammans med Rawdesign som administrerar vår hemsida.
Magnus rapporterade att det tydligen uppstår problem när någon tar över ett
kennelnamn från någon annan person. I årets årsbok uppges en kennel ägas av den
gamla ägaren vilket vi naturligtvis beklagar. Vi kan bara konstatera att vi inte får
någon information från SKK vid ägarbyte men att tills vidare ska hemsidan
uppdateras med info om att när ett kennelnamn förs över till ny innehavare, måste
CS informeras för att vi skall kunna ändra uppgifterna i våra listor.

Ekonomikommittén
Christian rapporterade om det pågående arbetet.
Fakturan på 11 sidor från Scandic Nord synas just nu och arrangerande lokalklubb
är medverkande i arbetet. En lathund med tydliga regler för de lokalklubbar som
arrangerar stämman måste tas fram. Lena rapporterade att vi eventuellt kommer
att återgå till tidigare rutin där CS-ledamöter betalar sina kostnader i samband med
stämman och infogar ersättningskrav på detta tillsammans med reseräkningen.
En inventering av klubbens lager kommer att ske under sommaren.
Ingvar frågade om var de tre roll-ups som saknas är? Christian skickar ut förfrågan
till samtliga lokalklubbar och återkommer. De som har den gamla loggan ska
snarast uppdateras med den nya!

8. Konstituering av styrelsen
Charlott Jonsson och Stefan Persson konstituerades in i avelskommittén.

9. Exteriördomarutbildning
Magnus rapporterade att han blivit kontaktad av Svenska Stövarklubben om att stå
bakom en skrivelse till SKK om en exteriördomarutbildning för de drivande raserna
samt älghundar. Mötet beslutade att SDK ska stå bakom den.
10. Eventuellt brådskande ärenden
Inga ärenden.

11. Övriga frågor
Vad gäller klubbens polisanmälan mot medlemmen som misstänks för grov
förskingring och grov trolöshet mot huvudman, kan vi tyvärr bara konstatera att
inget nytt har hänt i fallet.
Svar på SDK:s anmälan har inkommit från SKK:s disciplinnämnd och inga
disciplinära åtgärder kommer att vidtas.
12. Nästa möte
Nästa möte hålls i Örebro 24/8 2019 klockan 10:00. Magnus återkommer om plats.
13. Mötets avslutande

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