
Styrelsen har med stor enighet beslutat och verkställt uppsägning av avtalet för de administrativa 

systemen Hundprov och HittaStövare som tecknades 2020-08-28. Beslutet grundar sig på följande 

delar: 

• Samarbetet med leverantören fungerar dåligt och deras leveranskapacitet upplevs som 

mycket låg. Vi har under 2021 skickat ett flertal förfrågningar som antingen aldrig besvarats 

eller besvarats knapphändigt efter skarpa påtryckningar. 

2021-03-30 skickades en offertförfrågan på den utställningsmodul som leverantören 

erbjuder oss. Förfrågan gällde initial kostnad samt kostnad för drift och support.  

2021-07-14 fick vi efter flera påtryckningar ett skriftligt svar på offerten. Den innehöll dock 

endast initial kostnad. Inget svar på kostnader för drift och support. 

2021-04-09 fick leverantören tillgång till dokumentation på de förändringar i 

Hundprov/HittaStövare som IT-gruppen arbetat fram med önskemål om återkoppling i form 

av digitalt möte med IT-gruppen. Efter sedvanliga påtryckningar fick vi till ett möte i mitten 

av maj för en genomgång. Leverantören utlovade en återkoppling med synpunkter och 

tidsuppskattning av ”önskelistan”.  

2021-09-01 skickade styrelsen en skrivelse med uppmaning att senast 2021-10-01 

komplettera med kostnader för drift och support gällande utställningsmodulen. Till skrivelsen 

bifogades dokumentation av önskade förändringar tillsammans med ett motsvarande 

svarsdokument för tidsuppskattningar av föreslagna ändringar. De har inte på något sätt 

svarat styrelsen på denna skrivelse. 

 

• Systemet för inrapportering av jaktprov upplevs av många som svårt och tidsödande.   

  

• I verksamhetsplanen 2018 sägs följande: ”Målet blev att kunna ha en ny rutin på plats till 

säsongen 2018/2019. Då ”Arrangera Jaktprov” som SKK redan skulle ha haft färdig inte var på 

banan över huvud taget bestämdes att ett eget skulle köpas eller byggas.”  Vi menar att vi 

inte har ett eget system när vi inte äger källkod eller har full bestämmanderätt över det. Det 

har framkommit att nuvarande system inte är fristående från Älghundklubbens system. Stora 

delar ”ärvs” från deras version. Ett exempel är att vi önskar ta bort vissa uppgifter för att 

minska informationsmängden men då menar leverantören att det måste åtgärdas vid varje 

uppgradering pga denna symbios. Vi kan således inte vidareutveckla och utforma systemet 

som vi önskar utan avsevärda merkostnader. 

 

• Vi har tidigare nämnt att de löpande kostnaderna kan uppgå till 150 000kr / säsong men det 

har visat sig vara en alldeles för låg siffra. Nya beräkningar visar att de löpande kostnaderna 

kan uppgå till drygt 260 000kr / säsong. För beräkningen har vi utgått från att vi använder 

leverantörens utställningsmodul och kan på goda grunder anta att kostnader för drift och 

support följer samma mall som för jaktprov.  Kostnadsmassan består av två delar, en fast 

avgift per år och en avgift per prov. Beräkningen baseras på antagandet att vi på en säsong 

genomför 2500 jaktprovdagar (1 elitprov=2 avgifter) och rapporterar 1600 

utställningsresultat. I beräkningen har vi inte tagit med debiterade konsultkostnader för 

framtagning av statistikrapporter, registrering av fasta prov mm. För drift av ett eget system 

kan vi göra en kostnadsbesparing på 240 000 - 250 000kr / år. Pengar som vi hellre ser 

kommer lokalklubbar och medlemmar till godo. 

 

• Kostnader för vidareutveckling. Som tidigare beskrivits så har vi inte fått någon återkoppling 

om vad vårt förändringsförslag skulle kunna belöpa sig till. Men en skattning är att det 



handlar om ett antal hundra tusen kr. Till dags dato har klubben totalt fakturerats 

1 000 020kr för systemen. I det beloppet ingår även den rörliga delen som inte särredovisats.  

 

Vi går nu vidare med att förhandla med Dreverklubben om förvärv av deras system och med en 

ny partner för programutveckling. Målsättningen är att utställningsdelen ska vara i drift till första 

utställningarna i vår. Rapportering av jaktprov och statistikdel anpassas och driftsätts så att de 

passar våra behov och möter de regelförändringar som beslutas och som ska gälla från och med 

hösten 2023. Avtalet med nuvarande leverantör löper vidare i två år och efter jaktprovssäsongen 

22-23 överförs all historik från HittaStövare till det nya systemet. För att övergången ska bli 

smidig ska en manual produceras och finnas framme under våren 2023. Planen är också att ett 

testsystem upprättas och ska finnas parallellt med produktionssystemet. Till funktionalitet ska de 

båda systemen alltid vara lika. Vi beräknar att investeringen ryms inom ramen för årets budget. 

 

Styrelsen 


