Protokoll fört vid styrelsemöte 26 februari 2020
1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson förklarade mötet öppnat.
2. Upprop och suppleanters rösträtt
Närvarande: Magnus Enocsson, Ronny Westin, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Jaquline Elgh,
Charlott Jonsson, Stefan Persson, Jonas Kriström och Lena Lindström (adjungerad).
Frånvarande: Göran Hagman, Per Björklund, Jim Söderberg. Christian Janson.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Löfgren
4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ronny Westin och Charlott Jonsson.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
7. Kommittéernas arbete
a. Avelskommittén
Kommittén har haft ett möte med de regionala avelsråden i början februari, närvarade gjorde Siv
Bengtsson, Örjan Englund, Erik Wassdahl och Christian Janson utöver kommittémedlemmarna.
På mötet gick man igenom en excel som man framtagit på alla utställningsresultat 2019. Man
diskuterade även lämpliga åtgärder kring de nya reglerna för borttagning av sporrar som kom för
några år sedan. Diskussion ska föras med andra rasklubbar och SKK för att försöka driva frågan om
förenklat regelverk.
Överlämning av Anders och Kjells arbete kommer ske efter att allt material till årsboken tagits fram,
tid finns ej för att träffas innan dess.
Man planerar en avelsträff med de lokala avelsråden i samband med stämman. Inbjudan går ut inom
kort.
En komplett lista över alla inrapporterade lungödem ska läggas ut på hemsidan, Charlott skickar
listan till Charlotta som publicerar den.

Ronny efterfrågade att en förklaring till kommitténs nya arbetssätt bör läggas ut på hemsidan så den
enskilde medlemmen kan läsa sig till vem som gör vad och till vem man ska vända sig med frågor.
b. Jakt & Utställningskommittén
Kommittén har skickat ut regelkommitténs följebrev till första remissrundan av regelrevideringen
rörande drevprov till CS. Samtliga i CS har läst igenom följebrevet och står bakom kommitténs förslag
till ändringar. Förslaget och följebrevet kommer att skickas ut till alla lokalklubbar samt läggas ut på
hemsidan inom kort. Kommittén har påbörjat en översyn av uttagningsregler till SM-tävlingarna.
Eventuella förslag till ändringar kommer presenteras på mars-mötet.
c. Mediakommittén
Jaquline har fått en offert från Rawdesign för GDPR-anpassning gällande olika alternativ till lösning
för lokalklubbarnas hemsidor. Charlotta och Jaquline går igenom denna och lägger förslag till
styrelsen på marsmötet.
Charlotta jobbar med Rawdesigns för att få till en lösning på våra problem med mailen. Vår domän,
svenskadreverklubben.se, har klassats som en domän med dåligt rykte av Google pga massiva
spamutskick som gjorts från en styremedlems hackade konto. Olika lösningar håller på att testas för
att komma till bukt med problemet men tills vidare så går det ej att skicka mail från våra adresser till
google:s mailservrar, främst gmail-, och hotmail-adresser. Charlotta informerar CS löpande om vad
som sker i frågan.
Charlotta och Charlott tar på sig att ta fram förslag på en lösning till avelskommittén rörande
molntjänstlagring av dokument. Ett förslag tas fram till mars-mötet.
Länk för utländska medborgare som vill bli medlem bli medlem i SDK kommer att läggas ut på
hemsidan inom kort då dessa ej har personnummer som krävs vid den nya medlemsansökan hos SKK.
d. Ekonomikommittén
Norrbottens dreverklubb har beviljats ett lån av CS för att täcka deras förlust för Har-SM. Likviden har
utbetalats och lånet ska vara slutligt återbetalt till SDK 2021-12-31.
Lena rapporterade att utbetalningar från SKK fungerar enligt plan efter överlämningen av
medlemsregistret i deras regi.
8. Nya Jyckedata
Arbetet fortlöper enligt plan. Utställningsdelen börjar ta form och Charlott Jonsson kommer
involveras i det vidare arbetet med den.
9. Marsmötet
Dagordning och program skickas ut av Magnus inom några dagar. Kost och logi är bokat och klart på
Scandic i Upplands Väsby. Eventuella ändringar i bokningen meddelas till Lena snarast.
10. Propositioner/Motioner

Det är i dagsläget 4 stycken motioner som inkommit. Ronny skickar ut samtliga till övriga i CS i god
tid före marsmötet.
11. Övriga frågor
Magnus har haft ett telefonmöte med Agria rörande samarbetsavtalet klubben har med företaget.
Man gick bland annat igenom ett handlingsprogram för aktiviteter som ska ske under året.
Sponsorsaker från Agria kommer att beställas och delas ut till lokalklubbarna under stämman.
12. Nästa möte
Nästa möte kommer hållas 21-22 mars i Upplands Väsby.
13. Mötets avslutande
Ordförande Magnus Enocson avslutade mötet.
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