Svenska ADBklubben
Protokoll 2020-04-01
Sida 1(3)
Plats: Telefonmöte, 08–124 107 04, kod: 148419#
Datum:
2020-06-04 kl 18.30
Medverkande: Malin Ek, Mattias Lindholm, Mikael Svanberg, Maria Jansson, Eva B Larsson, Magnus Frödell, Johan Blomquist
Förhinder: Christina Eriksson
1. Mötets öppnande
Ordförande Malin öppnar mötet
2. Val av justerare och sekreterare
Justerare Maria Jansson, sekreterare Magnus Frödell
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg 10.e NCL, 10.f Avelsriktlinjer hanhundar och 15.b närvaro på mässor/utställningar.
4. Föregående protokoll
Hänskjutna ärenden ifrån föregående protokoll 13.c och 12.b tas upp på detta möte under
punkterna 15.a samt 15.b
5. Ekonomisk rapport
På kontot nu: 128261,34 Beräknat resultat: 49686,62
6. Medlemsläget
Huvudmedlem: 157 Familjemedlem: 24 Hedersmedlem: 1 Valpköpare: 32 Totalt 214
Den senaste pushen för att påminna tidigare medlemmar att betala in för 2020 har gett resultat. Arbetet med att rekrytera framförallt valpköpare fortgår.
7. Ärenden från/till SvSHK
Genomgång av de ekonomiska transaktionerna mellan SvSHK och ADB-klubben.
Det diskuterades om det bör genomföras en avstämning med SvSHK om hur samarbetet fungerar och hur det ska fortgå. Beslut togs att Malin ansvarar för att ta kontakt med SvSHK för
att boka in ett möte ihop med Mattias Lindholm.
8. AG Jakt och Drev
a. En SM grupp har bildats med syfte att planera och genomföra SM i Drevprov. Gruppen
leds av Stefan Modin.
b. Magnus Frödell fick frågan av styrelsen om han kan tänka sin ingå både i SM gruppen samt
i AG Jakt och Drev och accepterade att deltaga i båda grupperna.
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a. Mattias har fått svar ifrån de Österrikiska domarna angående FBW. De accepterar att
komma med reservation för reserestriktioner och världsläge pga Covid-19
b. Valpen från Österrike – Valp ifrån två kombinationer har varit intressanta men tyvärr gick
båda de tikarna tomma. Ytterligare intressanta kombinationer undersöks och för tillfället finns
det en planerad parning som är av intresse. Mattias och Amina fortsätter att planera.
10. Avelsrådet/AK informerar
a. Avelsrådsläge/AK möten – Årsrapporten ifrån verksamhetsberättelsen är den senaste uppdateringen av avelsläget. Mattias kommenterar att det är positivt att provdeltagandet går upp,
dock står antalet avelsgodkända parningar på samma nivå som tidigare. Mikael Svanberg tar
över ansvaret för att distribuera pins och diplom till avelsgodkända hundar.
b. RAS Eva/Mattias AK – Enkäten till RAS är nästan färdigställd. Den kommer färdigställas
innan nästa styrelsemöte för godkännande för att sedan distribueras ut.
c. Domarkompendie Eva – Eva fortsätter med arbetet
d. Register Österrike – Magnus informerar om att kontakt har etablerats med ADB klubben i
Österrike om utbytande av information gällande stamtavlor, tävlingar och övriga registrerade
händelser. Mer information kring detta kommer senare.
e. NCL – Ansökan till SKK om att registrera NCL prov färdigställs och skickas snarast
f. Avelsriktlinjer hanhundar – Vissa hundar sägs ha missats att flyttas bort ifrån listan på avelsgodkända hundar (pga. för många avkommor). Dessa skall flyttas till ”Hall of Fame” listan
istället. Mattias kommenterar att vid varje ny parning så kontrolleras dessa siffror och flyttas
då till rätt lista. Mattias och Mikael ser till att göra en extra koll och flytta eventuella hundar till
rätt lista.
11. AU Events
a. KM spår 2020 ställs in pga. rådande läge med Covid-19, nya datum för 2021 kommer.
b. KM hägn 2020 ställs in pga. rådande läge med Covid-19, nya datum för 2021 kommer.
c. FBW 2020 ställs in pga. rådande läge med Covid-19, nya datum för 2021 kommer.
d. Fråga om diskussion med Älgsjöns Vilthägn skall påbörjas om huruvida medlemmar kan få
rabatt på träning väcktes. Styrelsen beslutade att alla medlemsrabatter är bra oavsett om man
för tillfället inte kan genomföra diplomtest i det aktuella hägnet. Mattias deltog inte i beslutet
då han ansåg sig jävig i frågan.
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a. Det beslutades att årsmötet 2021 kommer genomföras i samband med SvSHKs årsmöte
som tidigare år.
13. AU info
a. Tidning – Mikael har påbörjat övertagandet av tidningen ifrån Jessica. Mikael efterlyser
samtidigt material ifrån samtliga medlemmar då detta året har varit extra innehållsfattigt pga.
Covid-19. Både bytet av redaktör och läget med aktiviteter betyder också att antalet nummer i
år kommer behöva reduceras till två nummer och nästa nummer planeras till den 1a Oktober.
b. SvSHK kommer göra det möjligt att rapportera in genomförda eftersök direkt på deras
hemsida. ADB-klubben har fått frågan om vi också vill använda samma kanal för registrering
och accepterat erbjudandet.
Mikael rapporterar även att besöksantalet både på hemsidan och på Facebook är på en hög
nivå vilket är glädjande!
c. Malin rapporterar om ett digitalt system för ett effektivt styrelsearbete med bl.a. digital signering av protokoll mm. System kommer utvärderas kostnadsfritt under 6mån för senare beslut om det är något vi har glädje av att fortsätta nyttja.
14. Inkomna skrivelser/ärenden/motioner
Inga inkomna motioner/skrivelser
15. Övrigt
a. Hägnträning – Frågor har inkommit via många kanaler när klubbens organiserade hägnträningar kan återupptas. ADB-klubben följer SKKs regler om sammankomster pga. Covid-19
läget och vi återkommer så snart dessa regler möjliggör att återuppta hägnträningarna.
b. Närvaro på mässor/utställningar – Styrelsen beslutar att ge Amina D. ansvaret för att planera närvaron på dessa ytterligare 1år.
16. Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer genomföras på telefon den 10e September kl 18.30
17. Mötets avslutning
Ordförande Malin tackar för ett bra möte och avslutar
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