Protokoll fört vid styrelsemöte 31 oktober 2019
1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson förklarade mötet öppnat.
2. Upprop och suppleanters rösträtt
Närvarande: Magnus Enocsson, Jim Söderberg, Ronny Westin, Jonas Kriström, Ingvar Karlsson,
Charlotta Löfgren, Christian Janson, Charlott Jonsson, Göran Hagman, Stefan Persson, Per Björklund
och Lena Lindström (adjungerad).
Frånvarande: Jaquline Elgh
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Löfgren
4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ronny Westin & Jonas Kriström
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Klubbens 75-årsjubileum ska uppmärksammas på
hemsidan. Charlotta tar hjälp av Magnus och ordnar detta.
7. Kommittéernas arbete
a. Avelskommittén
Kommittén har inte hunnit ha något möte senaste månaden. Det jobbas vidare med det påbörjade
arbetet att försöka omorganisera avelsarbetet i Sverige och involvera lokalklubbarna mer. Ett första
möte med lokalklubbarna har anordnats under oktober. Charlott har skrivit en sammanställning över
de diskussioner som fördes under mötet som skickas ut till CS för påsyn innan det distribueras till
lokalklubbarna. Kommittén är också i kontakt med Kjell Andersson och Anders Andersson för
kunskapsöverföring kring det stora arbete som dom ansvarat för tidigare. Jim går just nu en avels och
genetikutbildning i SKK:s regi som är väldigt omfattande och bra.
b. Jakt & Utställningskommittén

Ronny redogjorde för Har-SM som gick av stapeln den 25:e oktober. Tävlingen var väl anordnad av
Norrbottens DK men där man hade enorm otur med vädret. En incident inträffade med en av de
tävlande hundarna dagen före tävlingen, åtgärder diskuterades.
Göran Hagman informerade om det första tillfället på årets Nationella Unghundsprov som
anordnades den 26:e oktober. Detta är en nyhet som tillkommit i år, att provet erbjuds under två
dagar för att underlätta för främst hundar från de nordliga länen att komma till start. Nio stycken
hundar startade och alla hundar gick till pris och det verkar ha varit en bra dag generellt. Tävlingen
sändes live via Tracker-halsband men fick en del kritik för att skallindikatorerna inte fungerade som
de skulle. Detta är framfört till Trackers ansvarige Per Johansson.
Per Björklund rapporterade att allt är under kontroll inför årets Drever-SM samt Småhunds-SM. Det
föregår diskussioner i styrgruppen för Småhunds-SM om att flytta mästerskapet för kommande år.
Per fick i uppgift av CS att ifrågasätta detta då vi anser att dagens lokalisering är bra ur flera
perspektiv. Per ska också be om underlag för avgiften som SDK ska betala för mästerskapet.
Två hundar till Nordiska mästerskapet har avsagt sig sina platser. Sista reserven går in istället. Jyrki
Vouti åker med som lagledare och tolk.
SKK har skickat ut ett förslag på regelrevidering rörande viltspårprov. Göran Hagman ansvarar för att
lämna in ett remissvar.
c. Mediakommittén
Jaquline jobbar vidare med GDPR-anpassningar och sammanställer material som ska gå ut till
lokalklubbarna snart.
Kommittén har tagit fram material till nummer fyra av SKK:s tidning Jakthund.
Charlotta redogjorde för Har-SM där hon skött rapportering och sändning på hemsidan och i sociala
medier, det fortlöpte väl och verkade vara ganska stort intresse bland våra medlemmar.
d. Ekonomikommittén
Kommittén har inte haft något möte senaste månaden, det ska avhandlas snarast. Christian jobbar
vidare med genomgång av den så kallade sekreterarpärmen och uppdaterar materialet i denna så att
den kan komma till användning igen. Kommittén har sanktionerat kostnaden för en hotellnatt för
Charlotta Löfgren i samband med hennes resa till Har-SM. I övrigt pågår arbete med nästa års
budget.
8. Nya Jyckedata
Charlotta redogjorde för status kring ersättningsprogrammet för Jyckedata som det arbetas med.
Drevprovsdelen börjar bli klar och planen är att vi under december månad kan genomföra skarpa
tester i samband med en eller ett par lokalklubbar. Utveckling av utställningsmodulen ska snart ta
vid. Mötets mening var att systemet skall vara testat, klart och satt i drift innan eventuellt andra
intressenter bjuds in.

9. Framtida medlemshantering
Lena och Charlott ska ha möte i nästa vecka med SKK rörande övertagandet av medlemshanteringen.
SKK har fått medlemsregister av oss för bearbetning och ett avtal är under upprättelse. Enligt den
planerade tidsplanen så beräknas SKK ta över och ansvara för medlemshanteringen från årsskiftet.
Charlott tar fram informationsmaterial rörande detta för publicering på hemsidan i samarbete med
Charlotta.
10. Budget 2020
Christian informerade om att kommittéernas budgetförslag ska lämnas in under november, Christian
mailar ut information till kommittéerna rörande detta. Charlotta tar hjälp av Lena för
Mediakommittén och Årsbokens budget.
11. Övriga frågor
Ronny tänkte efterfråga filmer på sociala medier som visar symtomen hos en hund som har
lungödem. Detta tänkte sedan användas som utbildnings och informationsmaterial rörande
sjukdomen. Ronny fick styrelsens stöd i att göra detta.
12. Nästa möte
Nästa möte kommer hållas den 27 november kl 18:30 via telefon.
13. Mötets avslutande
Ordförande Magnus Enocson avslutade mötet.
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