
 

 

Aktivitetsplan 

 

Kommitté: Ekonomi 

Kommittémedlemmar: Christian Janson, Lars Rydstedt, Lena Lindström 

Senast uppdaterad: 2022-02-22 

 

Sammanställa årsboken från Dreverdata Christian, Media 
kommittén o CS 

Går in i slutfasen så 
snart samtliga 
årsmöten är klara 

Charlott har det övergripande ansvaret   

Inventering av lager. Christian o Lena 1 gång årligen under 
december 

Genomfört dec. 2021. Christian Klart 

Uppdatering av pärm för lokalklubbar.   Christian Pågående 

Kommer att skickas ut till CS för genomläsning.  Beslut under våren 

Sponsringsmall för företag. CS Klart inför beslut 

3st olika sponsringsnivåer framtagna och 
överlämnas till sponsorkommittén vid 
marsmötet 2022.  

CS Beslut under våren 

Inköp av informationsmaterial och profilartiklar. CS o Media kommittén Löpande 

Inköp av tygmärken genomfört, inköp av 
drevprovshäften och skogskort sker tillsammans 
med klubbarna i regelsamarbetet. 

  

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

 Löpande 

   

Översyn av sponsringsavtal i samband med CS 
tävlingsverksamhet. 

Ekonomikommittén Pågående 

Avtalen genomgår översyn under våren innan CS 
beslutar om nytecknande av dessa. 

  

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

Lena Lindström Årligen under januari 
månad. 

Sker varje år när SKK skickat årsavstämning.   

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

Ekonomikommittén Avtalet är Klart 
samt sista 
betalningen 

Betalning del 1/3 kvartal 4 2020, del 2/3 kvartal 
1 2021, del 3/3 kvartal 1 2022. 

  

Avtal med Peter Lars Pågående 

Då vårt avtal med Peter för framtagning av 
Dreverdata löper ut, så kommer behovet av 
supportavtal utredas. 

CS Marsmötet 



 

 

Avtal med Agria Lars Under våren 

Översyn inför nytt avtal pågår, beslut CS CS Marsmötet 

Sammanställa alla handlingar inför utskick till 
DS-delegater. 

Christian o Göran Start 2022 när alla 
årsmöten är klara. 

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

  

 
Budget, ta in från varje kommitté. 

 
Christian 

 
Årligen under okt-
dec. 

Budgetarbetet pågår, beslut på CS möte CS  

   

SKK kontaktas angående att skicka ut 
medlemslistor till lokalklubbarnas sekreterare. 

Lena Lindström Klart, från februari 
2021. 

Samtliga lokalklubbar får listor från SKK.   

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

Christian o 
Avelskommittén 

Löpande 

   

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

Christian Klart 

Listan upprättad och används när lokalklubbar 
lånar reklamartiklar. 

  

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 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. 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 


