
 

 

Aktivitetsplan 

 

Kommitté: Ekonomi 

Kommittémedlemmar: Christian Janson, Magnus Enocson, Lena Lindström 

Senast uppdaterad: 2021-01-21 

 

Sammanställa en lista över uppfödare och 
kennlar för utskick av informationsmaterial från 
CS. 

Christian Klart 

   

Uppdatering av pärm för lokalklubbar. Christian Pågående 

   

Inköp av informationsmaterial CS o Media kommittén Vid behov 

   

Sponsringsmall för företag. CS Kvarstår 

3st mallar med olika sponsringsnivåer framtagna 
och dessa ska finjusteras innan beslut.  

CS  

Sammanställa alla handlingar inför utskick till 
DS-delegater. 

Christian o Ronny Klar för 2020, 
återkommer 2021 

Görs så snart alla handlingar är klara samt alla 
lokalklubbar anmält sina DS-delegater. 

  

Inventering av lager. Christian o Ingvar 2 gånger årligen 
under juni och 
december 

Skall vara klart januari 2021 Ingvar o Lena samt 
revisorer 

 

Budget, ta in från varje kommitté. Christian Årligen under okt-
dec. 

Blev klart dec. 2020 Christian   

Ta fram utskick till lokalklubbarna om deras 
ansvar att kontrollera medlemskap i SDK vid 
utställning, jaktprov samt viltspårprov. 

Christian Klart 

Utskicket är klart och skickas till lokalklubbarna 
årligen den 1/2. 

  

Ta fram utskick till uppfödare ang. annons i 
årsbok 

Christian Klart 

Utskicket är klart och skickas till uppfödare 
årligen den 1/2. 

  

Översyn av framtida medlemshantering (SKK) Magnus o CS Klart 

Klart och igångsatt under hösten 2019   

 
 

 
 

 
 



 

 

Ta fram utskick till lokalklubbarna om 
möjligheten att ansöka om aktivitetsstöd och 
premisserna för detta. 

Christian Klart 

Utskicket är klart och skickas till lokalklubbarna 
årligen den 1/2. 

Christian  

Ta fram utskick till lokalklubbarna och uppfödare 
ang. det fria medlemskapet. 

Christian Klart 

Utskicket är klart och skickas till lokalklubbarna 
årligen den 1/2. 

Christian  

Betala för framtagning av ”Dreverdata” samt 
skriva avtal så det övergår helt i vår ägo. 

Magnus, Christian Avtalet Klart 
samt första 
betalningen. 

Betalning del 2 kvartal 1 2021, del 3 kvartal 1 
2022. 

  

Upprätta lista över vem som lånar banderoller, 
flaggan och rollups. 

Ingvar o Christian Klart 

Listan gör att vi lättare kan skicka sakerna mellan 
lokalklubbar som vill låna dessa vid t.ex. mässor. 

  

Översyn av eventuellt fasta ersättningar vid 
lokalklubbarnas arrangemang (aktivitetsstöd ). 

Ekonomikommittén Klart, förslag 
presenteras på 
marsmötet. 

Christian sammanställer ett förslag.   

Förberedande arbete inför eventuell förändring 
av bokföring och kontakter med SKK. 

 Pågående 

   

Översyn av sponsringsavtal i samband med CS 
tävlingsverksamhet. 

Ekonomikommittén Marsmötet 2021 

   

Medlemsantalet för innevarande år totalt för 
SDK och totalt lokalklubbsvis redovisas på 
hemsidan samt skickas till varje lokalklubb. 

Lena Lindström Årligen under januari 
månad. 

   

SKK kontaktas angående att skicka ut 
medlemslistor månadsvis till lokalklubbarnas 
sekreterare. 

Lena Lindström Från februari månad 
2021. 

   

 


