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Elit 

Sammanfattning av aktiviteter som har genomförts från klubben under verksamhetsåret 19/20. 

Styrelsen har mottagit information klubbens elitaktiva via 

 Aktivas skrivelser till FS, kopia till SDDHK:s styrelse 

 Aktivas disciplinärenden till förbundsstyrelsen, kopia till SDDHK:s styrelse 

 Aktivas olika mejl till SDDHK:s styrelse 

 Personliga samtal mellan aktiva och styrelseledamöter 

 Telefonsamtal mellan aktiva och ledamöter i styrelsen 

 Kallad till möte med FS och klubbaktiva februari 2020. På förmiddagens möte beskrevs olika händelser 

utifrån våra medlemmars upplevelser och FS:s syn på händelser. Eftermiddagen ägnades till 

övergripande diskussioner om SDSF:s elitverksamheten.  

Styrelsens kontakter med FS 

 Tydligt framfört klubbens syn på SDSF:s elitorganisation via skrivelse och telefonsamtal.   

 Deltagit vid möte med FS och klubbaktiva. 

 Skickat in motioner till FS/stämman, december 2019. 

 

Motion 1 Disciplinärende 

Att det ska finna en fristående disciplinnämnd och att den väljs på stämman. 

 

Motion nr 2 Utvärdering 

Årlig utvärdering av elitverksamheten och den ska utföras av opartisk aktör 

 

Motion nr 3 förarråd 

Att det skapas ett förarråd som representerar de aktiva. Förarrådet utser en person som företräder de 

elitaktiva i kontakter med SDSF. 

 

Motion nr 4 Fylla kvoter 

Att Sverige bör fylla sina tilldelade kvoter vid mästerskap. 

Övrigt 

 Informerat i brev till elitaktiva om vad SDDHK om hur klubben har framfört synpunkter till SDSF. 

 Erbjudit personligt stöd till enskild medlem 

 Uppmanat klubbmedlemmar att kontakta SDSF:s valberedningen med förslag på kandidater till 

förbundsstyrelsen och framförallt till elitorganisationen. 

 Frågan har varit uppe på ett flertal styrelsemöte under våren/sommaren. 

 

Avslutning 

I klubben är vi nu drygt 150 medlemmar. Bland våra medlemmar finns naturligtvis en stor spridning i åldrar, 
bredd-elit, delaktighet och vi har också en stor geografisk spridning. 
 
Utifrån detta är styrelsen vald att ansvara för en verksamhet som passar alla. Ett pussel där många bitar ska 
ingå, träningar, läger, utbildningar, tävlingsarrangemang, dialog med SDSF, kontakt med olika myndigheter, 
ekonomi med mera. 
  



De insatser vi har genomfört har vi gjort efter vår bästa förmåga och därför att vi älskar vår idrott. 

Inom SDSF pågår nu ett stort arbete med att förbättra och utveckla framförallt elitverksamheten. Detta arbete 

kommer att presenteras under sommaren/hösten. 

Styrelsen Södra Dalarnas Draghundsklubb har beslutat att avvakta detta arbete och ser fram mot en långsiktig 

verksamhetsutveckling inom svensk draghundssport. Klubben kommer även framtiden att vara aktiv för att 

bidra till denna utveckling.   


