Protokoll fört vid CS telefonmöte 27/11 2019

1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Jaquline Elgh, 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 Ingvar Karlsson och Ronny Westin.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
7. Kommittéerna
Avelskommittén
Jim redogjorde för kommitténs arbete och att de har haft ett möte sedan senaste
styrelsemötet. Jim berättade att han varit i kontakt med den berörda hundägaren
efter händelsen på Har-SM. Hundägaren var mycket tillmötesgående och säger sig
kunna ställa upp på ”Beteende och personlighetsbeskrivning hund”, s.k. BPH med

sin hund. Det har inte varit några problem på andra arrangemang. Hunden hålls
under uppsikt framöver.
Magnus har blivit kontaktad av en medlem som frågat om det gjorts någon
uppföljning med anledning av att hundarnas sporrar inte får tas bort vid födseln?
Är det så att hundarnas lidande har ökat på grund av detta? Kommittén fick i
uppgift att kolla upp det. Detta bör göras tillsammans med SKK, då det berör alla
hundraser.
En fråga om varför lungödemslistan inte blivit uppdaterad har kommit in. Svaret är
att den har uppdaterats två gånger den senaste veckan!
Ett möte med Kjell och Anders är inbokat för att klargöra hur arbetet ska fortsätta
framöver.
Jakt och utställningskommittén
Per rapporterade från Småhunds SM. Kritik från en av de övriga rasklubbarna om
att SDK inte gjort tillräckligt mycket arbete har inkommit. Per rapporterade att vi
definitivt gjort allt som kan förväntas av oss! Arrangemanget var bra men till
kommande år behövs sannolikt en ny förläggning då den nuvarande ska säljas.
Drever-SM: Allt under kontroll men styrelsen valde in Per som ny fullmäktige för
provet då Göran är sjuk.
Nordiska Mästerskapen: Det har varit stor oro senaste veckan då det varit storstrejk
i Finland med inställda färjor mm. Strejken är nu avblåst och allt beräknas fungera
enligt plan. Ingvar fick på styrelsens uppdrag tillåtelse att dela ut kepsar och tröjor
till de svenska deltagarna.
Nationellt Unghundsprov: 9 hundar startade 26/10 och 51 hundar är anmälda till
provet 28/12.
Ronny redovisade statuterna för stipendierna från AGRIA. Statuterna klubbades
med en förändring att ändra från ” Sveriges vackraste drever” i Leksand till enbart
”Sveriges vackraste drever” för att inte binda oss till en specifik ort.
Mediakommittén
Jaquline redovisade kommitténs arbete. Fortsatt mycket arbete med GDPR. Det blir
en ganska stor förändring då medlemshanteringen tas över av SKK. Kommittén
väljer att avvakta vad det innebär för att slippa lägga ner för mycket onödigt arbete.
Jaquline kommer att i samråd med Magnus upprätta en s.k. ”registerförteckning”.
Ekonomikommittén
Christian redovisade att det blivit ett fel då ersättningen till Norrbottens DK
betalades ut. Ersättningen gällde höstens Har-SM. Christian kontaktar lokalklubben
om att betala tillbaka 4000 kr.

Fakturan från SKK och kennelfullmäktige är något oklar och Jim tar kontakt med
SKK för att reda ut den.
Mötet beslutade att de som behöver frimärken mm. köper in ett litet lager innan
portohöjningen vid årsskiftet.
Ett kommittémöte bokas inom kort.
Christian informerade avelskommittén att bidrag finns att söka hos SKK om man
tänker ha avelskonferens 2020. Jim kollar upp detta.
8. Ersättningsprogram till Jyckedata
Charlotta kunde tyvärr inte delta på dagens möte men hade mejlat ut en rapport om
statusen på det nya rapporteringssystemet. Arbetet med drevprovsbiten är inne i sitt
slutskede och kommer inom kort kunna provköras i några lokalklubbar. Charlott J.
meddelade att Kalmar DK gärna ställer upp i pilottest vad gäller utställningsdelen.
9. Framtida medlemshantering
Arbetet med att föra över SDK:s medlemsregister till SKK har påbörjats och arbetet
flyter på bra.
Magnus berättade att vi måste lämna in en proposition angående att ta bort det
ständiga medlemskapet som är en ren förlustaffär för klubben i det långa loppet.
10. Budget 2020
Christian rapporterade att om vi räknar med kostnader för det nya
rapporteringssystemet så kommer budgeten att visa ett underskott på omkring
100000 kr. Men det beror på i vilken takt kostnaden skall betalas. Inte minst är det
likviditetsfråga.
11. Övriga frågor
Magnus berättade att arrangören av Har-SM, Norrbottens DK drabbats av
ekonomiska svårigheter i samband med arrangemanget. En konkurs på
förläggningen ett par veckor innan mästerskapet gjorde att lokalklubbens
drabbades hårt. Klubben har meddelat att de går i konkurs om de inte får hjälp på
något sätt. Ekonomikommittén fick i uppgift att ta fram ett förslag om ett eventuellt
lån.
Ronny frågade om alla har tittat på filmklippen på hundar med lungödem, som han
skickat ut? Det är meningen att filmklippen tillsammans med en informativ artikel
kring lungödemsproblematik ska finnas tillgängliga på hemsidan. Artikeln tilldelas
alla i CS och justeras tills alla står eniga kring texten.

12. Nästa möte
Nästa möte hålls som telefonmöte 2/1 2020 kl. 18:30.
13. Mötets avslutande
Ordförande Magnus Enocsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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