Protokoll fört vid CS telefonmöte 30/1 2020

1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Magnus Enocson, Charlotta Löfgren, Jaquline Elgh, Charlott Jonsson,
Stefan Persson, Ronny Westin, Jonas Kriström, Göran Hagman, Ingvar Karlsson,
Christian Janson och Per Björklund.
Frånvarande: 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 Charlotta Löfgren och Ronny Westin.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg för ny punkt 10: Stämman.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes med följande påpekanden:
Punkt 6: Det finns fortfarande oklarheter med fakturan från SKK. Jim äger frågan.
Punkt 7 C: Åtgärdslista för hemsidan från Christian. Främst länkar som öppnas i
samma fönster istället för ett nytt. Charlotta har påbörjat arbetet med ändringar
och jobbar vidare fortlöpande.
7. Kommittéerna

Avelskommittén
Jonas rapporterade om att kommittén hade ett möte föregående vecka. Ett möte med
Kjell och Anders är bokat för att gå igen arbetet med listor mm. Tanken är att även
de regionala avelsrådgivarna ska delta. Det är viktigt att lokalklubbarna skickar in
uppgifter på sina lokala avelsrådgivare för att kontaktuppgifterna ska vara
uppdaterade.
Jonas har tagit del av SKK:s listor angående oacceptabelt beteende och det är viktigt
att informationen kommer ut till de lokala avelsråden. Christian frågade om vi har
någon information om hundar som visar oacceptabelt beteende i skogen. Svaret på
den frågan är nej.
Magnus påminde kommittén om att det snart kommer att behövas en uppdatering
av vårt RAS. Arbetet startas inom kort.
Kommittén planerar för en träff under stämman tillsammans med de lokala och
regionala avelsråden.
Totalt registrerades 759 drevervalpar 2019.
Jakt och utställningskommittén
Ingvar rapporterade att arbetet flyter på enligt plan och att vi nu är i slutskedet på
arbetet med drevproven.
Dalarnas DK är ju testgrupp för det nya rapporteringssystemet och det har tagits
emot mycket positivt även om några mindre problem har uppdagats.
Göran fick tidigare i höstas uppgiften att ta fram ett förslag till förändringar vid
utbildning av viltspårdomare. Centralstyrelsen godkände förslaget som omgående
skickas till SKK (se bilaga).
Mediakommittén
Jaquline redovisade kommitténs arbete. Hon har varit på utbildning hos Rawdesign
angående GDPR. Hon har varit kontakt med SKK om deras medlemshantering. Ett
problem som har uppdagats är när de lokala rapportörerna använder sina egna,
privata mejladresser som mottagare för anmälningar till drevprov, utställning och
viltspår som innehåller personuppgifter. En rutin för hur detta ska hanteras
framöver måste tas fram.
Vi har drabbats av ett intrång där någon har hackat in sig på en av våra
mejladresser som sedan har medfört att vår domän har svartlistats i olika spamfilter. Charlotta jobbar med frågan och uppmanade alla att byta lösenord oftare
samt använda mer avancerade lösenord. Det finns möjligheter att höja
säkerhetsnivån, men då finns det risk för att mejl som vi vill ha sorteras bort som
skräp.
Material om drevern är inskickat till tidningen Svensk Jakt, ett reportage om
jakthundar ska skrivas av dom.
Jonas lyfte fråga om behov av Office 365 med lagring i molntjänst. Jonas fick i
uppdrag att ta fram ett underlag/förslag till CS-mötet i mars.
Ekonomikommittén

Christian redovisade aktivitetsplanen. Han berättade att arbetet med
sekreterarpärmen fortskrider men ville ha hjälp med konvertering från PDF till
WORD. Charlotta hjälper honom med det.
Lena redovisade lite angående medlemshanteringen genom SKK.
8. Ersättningsprogram till Jyckedata
Charlotta berättade att arbetet flyter på bra och några mindre problem har
uppdagats. Problemen löses fortlöpande. Hon rapporterade att ett möte med övriga
rasklubbarna för små drivande hundar är bokat. Hon kommer där att redovisa och
visa en demo på vårt rapporteringssystem. Testklubben är mycket positiv.
9. Lungödemsfrågan
Magnus påpekade att vi kanske måste hitta nya vägar för att komma vidare med
problemet. Ronny efterfrågade en så kallad ackumulerad lungödemslista där
samtliga rapporterade lungödemsfall bör finnas tillgängliga på nätet.
Avelskommittén fick i uppgift att ta fram och redovisa en handlingsplan till
marsmötet. Kontakt har tagits med Finska DK för att få tillgång till deras officiella
lungödemslista.
10. Stämman
Magnus bad samtliga att komma med förslag till program på stämman till
marsmötet.
11. Marsmötet
Lokaler är bokade på Scandic i Upplands-Väsby 21-22/3 2020. Ronny skickar
eventuella motioner till ledamöterna inför detta möte.
12. Propositioner/motioner
3 motioner från privatpersoner har till dagens datum inkommit.
13. Övriga frågor
Magnus berättade att han varit i kontakt med polisen angående förskingringsfallet.
Utredningen har börjat och information kommer fortlöpande.
Samarbetsavtalet med AGRIA går enligt plan.
Christian uppmanade samtliga att informera de ansvariga i lokalklubbarna om att
hålla sig till lokalklubbarnas stadgar, när det gäller sista datum för årsmöten och
uttagningar till mästerskap. Christian fick uppdraget att göra ett utskick till
samtliga lokalkubbar om det.

Christian påpekade även vikten av att skicka ut handlingarna för
championatsrevideringen till alla lokalklubbar. Jakt o utställningskommittén fick
uppdraget.
14. Nästa möte
Nästa möte hålls som telefonmöte 26/2 2020 kl. 18:30.
15. Mötets avslutande
Ordförande Magnus Enocsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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