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STYRELSEMÖTE
Plats: Dalecarlia 2020-06-06

Deltagare
Namn

Roll

Organisationstillhörighet

Roger Svensson

Ordförande

Styrelsen DDK

Bengt Matspers

Vice ordförande

Styrelsen DDK

Lars Rydstedt

Sekreterare

Styrelsen DDK

Ingvar Karlsson

Kassör

Styrelsen DDK

Jakob Bergvall

Ledamot

Styrelsen DDK

Henrik Andersson

Ledamot

Styrelsen DDK

Mikael Karlsson

Ledamot

Styrelsen DDK

Ulf Spånberg

Suppleant

Styrelsen DDK

Ej närvarande

Matthias Viktorsson

Suppleant

Styrelsen DDK

Ej närvarande

Per Erik Skog

Suppleant

Styrelsen DDK

Tjänstgörande
suppleant

Peter Back

Suppleant

Styrelsen DDK

Ej närvarande

Ingrid Spånberg

Suppleant

Styrelsen DDK

Ej närvarande

Övriga

Roll

Organisationstillhörighet

Inte närvarande punkt

Info även till

Roll

Organisationstillhörighet

Inte närvarande punkt
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Inte närvarande punkt

Ej närvarande
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Agenda
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Godkännande av kallelsen
§ 3. Godkännande av dagordningen
§ 4 Val eller anmälan av mötessekreterare.
§ 5. Val av 1 protokollsjusterare, att jämte ordförande justera protokollet
§ 6. Föregående mötesprotokoll
§ 7. Anmälan övriga frågor
§ 8. Ekonomi
§ 9. Dreverstämman
§ 10. Leksandsutställningen 2020
§ 11. 2019 års vackraste drever
§ 12. Medlemstatus 2020-05-01
§ 13. Privatsponsring av DDK
§ 14. Övrig pandemipåverkan på klubben
§ 15. Timeout för avelsrådet
§ 16. Övriga frågor
§ 17. Nästa möte
§ 17. Mötet avslutas

Telefonnummer för deltagande till telefonmöten: 08-124 107 00
Kod: 122018
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Punkt

Beskrivning

Åtgärdas av

1 Välkomna, mötets
öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till
styrelsemötet.

2 Godkännande av
kallelsen

Kallelsen godkändes

3 Godkännande av
dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av
en om godkännande av paus för avelsrådet

4 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Lasse Rydstedt

5 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera
protokollet valdes Mikael Karlsson
Dagordningen godkändes

6 Föregående
mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna

7 Anmälan övriga
frågor

Inga övriga frågor anmäldes

8 Ekonomi

Placeringarna har sjunkit något men
ekonomin är fortfarande stabil

9 Dreverstämman

Det blir en digital stämma utifrån SKK:s
bestämmelser om mer eller mindre än
3000 medlemmar. Som det ser ut nu
kommer stämman att bli den 29/8. Jakob
för Dalarnas talan med Micke som
ersättare.
Plats för att samla delegater bestäms på
nästa styrelsemöte.

10 Leksandsutställningen 2020

Det råder delade meningar i styrelsen om
vi ska ställa in utställningen eller köra.
En anledning till att vi behöver köra är att
nya rapporteringsprogrammet ska
testköras vid utställningen.
Några i styrelsen har varit i kontakt med
SKK för att kontrollera förutsättningarna
för att kunna/ få köra utställningen och
budskapet där har varit att det är ok. I
andra sammanhang när det diskuterats
med SKK har det varit mer tveksamt.
© Lars Rydstedt DDK
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Dock ska betonas att förutsättningarna
ändras med kort varsel av och till.
Under mötet togs det fram en plan och en
riskanalys för hur utställningen skulle
kunna genomföras. Jakob och Roger
sammanställer planen som ska gå med
protokollet som bilaga.
Mötet konstaterade att:
Det behövs förbättrad information på
inbjudan.
Göran Fastén inte kan vara domare enligt
dagens gällande regler.
Annan domare som inte finns i riskgrupp
ska säkras.
Vi behöver säkra vilka funktionärer som
finns att tillgå
Leksands kommun har sagt ja till att
upplåta området trots ev restriktioner.
Jakob och Henrik är ”ringvärdar” för
varsin ring under hela utställningen
I övrigt ska allt i bifogad plan och
riskanalys beaktas under hela
utställningen.
Eftersom det fanns delade meningar om vi
ska köra eller inte, genomfördes en
omröstning.
Styrelsen beslutade att köra utställningen
med röstsiffrorna 5 mot 2
Roger Svensson och Lars Rydstedt
reserverade sig mot beslutet.
Om reglerna skärps vill flera i styrelsen att
vi ska avstå från att köra utställningen.
Ordförande kallar då till ett telefonmöte
med kort varsel för ett ev nytt beslut.
11 2019 års vackraste
drever

Flyttas till 2021. 2019 års vackraste drever
på lördagen och 2020 års vackraste på
söndagen.
Information på hemsidan snarast och
Ingvar meddelar vart efter ev anmälningar
kommer in.
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Jakob och
Roger

Ingvar
Henrik
meddelar
Ingvar
Ingvar
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12 Medlemsstatus
2020-05-01

173 medlemmar. Ett tapp på 38 st.
Orsaken kan vara nya rutiner för betalning
(SKK). Brian har tagit på sig att ta kontakt
med alla dessa för att påminna dom. Några
har fått påminnelse av styrelseledamöter.

13 Privatsponsring

Skjuts framåt och kan beredas till
kommande årsmöte

14 Övrig
pandemipåverkan för
klubben

Ingen känd

15 Timeout för
avelsrådet

Klubbens avelsråd har begärt timeout till
sista augusti. Styrelsen beviljade
timeouten enligt önskemålet.

16 Övriga frågor

Diskussion om medlemspolicy och hur
man förväntas förhålla sig till varandra

17 Nästa möte

15 augusti. Ordförande och sekreterare
kallar. Alla delegater ska bjudas in till
detta möte

18 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott deltagande
och samtalsklimat. Därefter avslutades
mötet kl 17:15

Justeras

…………………………………
Roger Svensson
Ordförande

…………………………………..
Mikael Karlsson
Justerare
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Bilaga 1

Riskkbedömning för leksandsutställningen 11-12 Juli 2020
Riskfaktor

Ja

Nej

Internationelt
deltagande

Riskreducerande åtgärd
som kan vidtas

*

Deltagare med
Detta är ett evenemang
samhällsviktiga arbeten som involverar hälso
och sjukvårdssektorn
eller deltagare med
andra samhällsviktiga
unktioner bör särskild
försiktighet iakttas

Större risk för
smittspridning när
många personer träffas.
Informera deltagarna
om förutsätningar och
riskbedömningen/evene
mangnet under dagen
och att alla respekterar
klubbens uppsatta reler.
Inchekning vid
avspärning och
personal räknar till max
50 med god marginal.
Alla måste lämna
området när de är
färdigbedömd.

Deltagare som riskerar Riskgrupperna som
allvarligare
nöper högre risk för
sjukdom(Riskrupp)
alvarlig covid-19
sjukdom

Hygienåtgörder såsom
tillgänglighet till
handtvätt,handsprit,
vatten och 2 meters
regeln med god
marginal gäller inom
avspärrat område

Inomhusevenemang

*
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Riskfaktor

Ja

Nej

Förutsätningarna för
evenemanget leder till
nära kontakt mellan
deltagrna(storlek på
lokav typ av aktivitet
etc.)

Nära kontakt ökar
risken för
smittpridning. Det
finns en större risk för
smittpridningvid
inomhusevenemangän
utomhus

Riskreducerande åtgärd
som kan vidtas
Klubben har styrt upp
att deltagrna inom
området och ringen
håller 2 metersregeln
med god marginal.
Dommare arbetar med
munnskydd och
handskar(handskar byts
mellan varje hund)
Övrig personal jobbar
även med skydd såsom
handskar och
munskydd. En extra
stor ring används med
2 meters regeln utmärkt
i gräset. Minskar
antalet deltagare.

Hygienåtgärder är inte Flertal toaletter finns
tillräckliga.(tillgång till med tvål, vatten och
handtvätt
handdesinfektion.
handdesinfektion och
städning)

Rullande städning av
toaletter och bra
möjlighet till en god
handhygien

Antalet toaletter är inte Risk vid köbildning vid
tillräckliga
toaleter och efter andra
som användt toaletten

Finns flertal toaletter på
området i egna
utrymmen. Finns
tillgång till
handdesinfektion samt
tvål, vatten och
engångs
papperhandukar.
Rullande schema för
städning av toalettera

Långvarigt(mer än
några timmar)
eveneman

För varje grupp på 30
personer är det 1 timme
inom området. E
information om vad
deltagra bör göra om de
får symptom under
evenemanget.

Långvariga(mer än ett
par timmar) händelser
kan öka risken för
smittspridning
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