Protokoll fört vid styrelsemöte 2 januari 2020
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, Jaquline Elgh, Christian Janson, Charlott Jonsson, Stefan Persson, Per Björklund
och Lena Lindström (adjungerad).
Frånvarande: Göran Hagman
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Löfgren
4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Charlott Jonsson & Ronny Westin.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Fråga kring fakturan från SKK och kennelfullmäktige
kvarstår då fullständig klarhet inte kunnat fås.
7. Kommittéernas arbete
a. Avelskommittén
Kommittén har haft ett möte sedan sist.
Kommittén har som förslag/fråga till Jakt & Utställningskommittén om man ska se till att underrätta
lokalklubbarna och se till så att de har blanketten för oacceptabelt beteende tillgänglig vid
utställningar och övriga aktiviteter och påtala vikten samt skyldigheten som arrangörer och domare
har om att rapportera hundar som uppvisar olämpligt beteende. Kommittén ämnar följa upp hur
många hundar som fått disqualified på våra olika arrangemang och vid behov föra denna information
vidare till lokala avelsråd.
I övrigt fortlöper arbetet i kommittén bra. Ytterligare överlämningsmöten är inplanerade med Kjell
Andersson och Anders Andersson.
b. Jakt & Utställningskommittén

Samtliga mästerskap och tävlingar är klara för säsongen.
Ingvar rapporterade från NM, det var ett bra och trevlig arrangemang och extra roligt att en svensk
hund för första gången vann när mästerskapet anordnades i Finland.
Ronny redogjorde för inkomna förslag kring revidering av drevprovsreglerna som finns utlagda på
hemsidan sedan en tid tillbaka. Regelkommittén sammanträder löpande och går igenom inkomna
förslag från samtliga klubbar och arbetar fram ändringar i regelverket.
Kommittén ansvarar för att snarast skicka ut info om höjda arvoden för utställningsdomare och
ringsekreterare.
c. Mediakommittén
Jaquline har möte i nästa vecka angående GDPR med Rawdesign.
Christian har skickat in förslag på ändringar rörande hemsidan. Charlotta återkopplar synpunkter om
detta efter mötet.
I övrigt löper arbetet i kommittén på bra. Material håller på att tas fram till nästa nummer av SKK:s
Jakthundstidning.
d. Ekonomikommittén
Kommittén har haft ett möte sedan sist. Man jobbar främst med översyn av budget för 2020.
Christian arbetar med att få fram en uppdaterad version av sekreterarpärmen som kan delges
lokalklubbarna senare. Jim Söderberg tar på sig uppgiften att ytterligare bryta ner och specificera den
i budgeten angivna summan för resor som rör överlämnandet av Anders och Kjells arbete.
8. Nya Jyckedata
Charlotta redogjorde för status i projektet. En första demo av drevprovsmodulen ska hållas på
måndag 6 januari 18:30 för CS. Kalmar DK och Dalarnas DK kommer att testa rapportdelen av
drevprov i skarpt läge under jan-feb.
9. Framtida medlemshantering
20 st inbetalningar har kommit in till oss senaste dagarna, Lena sköter hanteringen av dessa i samråd
med SKK. Övergången har i övrigt gått bra, en del frågor har kommit in till Lena som hon har
besvarat. Den 7 januari sker övergången skarpt, då kommer mer info läggas ut på hemsidan samt
länkar till var man löser medlemskap läggas ut.
10. Budget 2020
Frågor kring vissa poster i budgeten diskuterades.
11. Marsmötet
Styrelsen beslutade att Marsmötet ska hållas den 21-22 mars 2020 i Upplands Väsby.

12. Propositioner
Magnus lyfte frågan kring hur vi ska hantera propositioner framöver och styrelsen diskuterade vem
som ska ansvara för framtagandet av en proposition så att det inte faller mellan stolarna framöver.
13. Övriga frågor
Christian påminde om att samtliga motioner som inkommer till styrelsen skickas vidare till Ronny
Westin för sammanställning.
14. Nästa möte
Nästa möte kommer hållas torsdag den 30 januari kl 18:30 via telefon.
15. Mötets avslutande
Ordförande Magnus Enocson avslutade mötet.
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