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Protokoll från AU-möte 2011-02-06 på Scandic Hotell, Upplands-Väsby 
 
Deltagare:  Christoffer Schildt 
  Roger Lindström 
  Lars Davidsson 
  Leif Granlöf 
  Lena Lindström (adjungerad) 
 
Frånvarande:  Kjell Andersson 
 
§ 1 Mötets inledning 
 Ordf hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Dagordning 
 Tidigare utsänd dagordning kompletterades och fastställdes. 
 
§ 3 Justeringsmän 
 Till justeringsmän valdes Roger Lindström och Lars Davidsson 
 
§ 4 Ärenden från SKK 

 Orienterade att SKK utarbetat en blankett för rapportering av ”hund som 
      förvarats på olämpligt sätt” 
 Orienterade om att SKK har utarbetat anvisningar för ansökan av 

internationellt jaktprov 
 Orienterade om att det finns anvisningar för ej rasrena hundar att få 

tävlingslicens från SKK 
 Anvisningar för exteriördomares närvaro vid jaktprov tilldelades JoUk. 

Avser exteriördomare som önskar utöka sitt rasregister 
 Orienterade om att JhK/SKK avslagit SDK ansökan om tilldelning av 

stambokförd titel för seger i DreverSM 
 Orienterade om att SKK och SvJägF etiska anvisningar för jakt med hund 

fastställts och skickats till bland annat SDK 
 Påminde om utbildning för avelsråd 2011-04-02-03 
 Enligt skrivelse skall motioner till KF 2011 vara SKK tillhanda senast 2011-

03-31 
 Enligt skrivelse skall delegater till KF anmälas senast 2011-03-31. 

Beslutades att anmäla Kjell Andersson, Roger Lindström och Lars 
Davidsson. Som ersättare anmäls Christoffer Schildt 

 Inbjudan till seminarium för jakthundsklubbar på Öster-Malma 2011-04-
08—09. Beslutades att Christoffer Schildt och Roger Lindström anmäls till 
seminariet 

 Orienterade om den förändrade handläggningen vid ansökan om dispens från 
§ 17 jaktförordningen 
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 Kontrollerades kommande tidpunkter för regelrevidering enligt skrivelse 
från SKK 

 Orienterades om tidigare ärende angående stöd med RR-prov till klubben för 
drivande vildsvinshundar 

 Orienterades om de nya utställningsbestämmelserna för 2011. Bestämdes att 
under DS 2011 genomföra ett seminarium som behandlar bland annat 
utställningsbestämmelserna. 

 
§ 4 Europapokalen 
 Inbjudan till Europapokalen 2011 som genomförs i Norge har kommit från 
                     SKK. Vidare har inkommit en skrivelse från Håkan Hedekäll med yrkande om 
                     ersättning för kostnader som uppkommit för domare under Europapokalen 2010. 
 SDK har tidigare beslutat att inte stödja genomförandet av Europapokalen med 
                     ekonomiska medel. AU vidhöll denna uppfattning och avslog Håkan H yrkande. 
                     Anmälan till Europapokalen 2011 sker genom Roger Lindströms försorg. 
 
§ 5 Landskamp 
 Värmlands DK har anmält intresse för att arrangera Landskampen 2014. 
                     Beslutades att tilldela Värmland Landskampen 2014 
 
§ 6 Media 

Studerades och diskuterades artiklar som berör drever i jakt- och hundpressen. 
                     Konstaterades att mediabilden av drevern är positiv. Artiklar i Hundsport om  
                     lungödem och nationalrasernas numerär oroar men är korrekta. Beslutades på 
                     begäran att fortsättningsvis skall underlag sändas in om våra mästerskap för  
                     publicering på Svensk jakts hemsida. 
 
§ 7 Avel 

Konstaterades att SDK ”avelsstrategi för drever” är färdig och fastställd samt att 
SKK har skickat ut ”etiska riktlinjer för avel och avelsfunktionärer”. 
Diskuterades hur vi inom SDK skall agera för att skilja på avel och tävlings- 
verksamhet. Beslutades att detta skall diskuteras med hela CS och att tid skall 
avsättas för detta. 

 
§ 8 Ekonomi 
 Bokslutet är under framtagning. För 2010 bedöms resultera i ett preliminärt 
                     underskott på cirka 70000 kr. Bedömningen från tidigare att DS 2010 beslut att 
                     utge septembermeddelande 2010 förorsakat detta bedöms stämma. 
 

Diskuterades också vilka kostnader som är möjliga att minska. Beslutades att 
påbörja en undersökning om hur SDK skall gå tillväga om årsboken behöver 
förändras beroende på ekonomiska skäl. Christoffer Schildt fick uppgiften att 
skriva ett förslag till remiss att presenteras på nästa CS-möte. 
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§ 9 Regler för championat 
 Fastställdes tidigare utsänd beslutsavsikt att gälla som underlag för ansökan till 

SKK för perioden 2012-01-01—2017-01-01. Bestämdes att Christoffer Schildt 
skickar ansökan till SKK. 
 
Beslutades vidare att ämnet skall tas upp på nästa möte för att ge möjlighet till 
alla ledamöter att meddela reservation eller andra synpunkter för protokollet. 

 
§ 10 Dreverstämman 2011 
 Diskuterades vilka förslag som CS skall lämna. Beslutades att föra upp detta på 
                     dagordningen för nästa CS-möte. Christoffer Schildt utarbetar underlaget. 

Beslutades också att Sten Christoffersson är årets föredragshållare 
 Beslutades också att stomprogrammet för DS 2011 skall vara enligt nedan 
 Förmiddag Seminarium avel och drevprovregler 
  Seminarium Utställnings- och championatregler 
  Uppdatering i Jyckedata. 
 Eftermiddag Föredrag 
  Dreverstämma 
 
§ 11 SDK förtjänstmedalj 

Bestämdes att motivering skall medfölja nominering till guldmedalj samt att 
nomineringen skall inkommit till CS före 1 mars. Vidare skall guldmedalj 
graveras med namn och numreras genom CS försorg. 

 
§ 12 Aktivitetsstöd 

Följande lokalklubbar beviljades aktivitetsstöd för genomförande marknads-
föringsaktiviteter 
Jönköpings läns DK 8500 kr 
Skånes DK  6000 kr 
Örebro läns DK 4000 kr 

 
§ 13 HarhundsSM 2010 

HarhundsSM 2010 ställdes in pga rådande väderförhållanden. Skaraborgs DK 
har uttryckt önskan om att få genomföra HarhundsSM 2011 då större delen av 
förberedelserna är klara. Beslutades att Roger Lindström kontaktar Jämtlands 
läns DK och kontrollerar om detta är acceptabelt. Beslut på nästa CS-möte. 

 
§ 14 DreverSM 2010 

Beslutades att kontrollera resultaten från DreverSM 2010 med anledning av att 
det inkommit synpunkter på hur egenskapspoäng satts. Beslutades att JoUk 
granskar protokollen och utarbetar förslag samt att CS fastställer eventuella 
ändringar. Bestämdes också att protokollen inte skickas till SKK för registrering 
innan CS beslut. 
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§ 15 Landskampen 

Beslutades att då laget tas ut för Landskampen då denna genomförs i Finland 
sker uttagning av JoUk på kriterier som de själva bestämmer. Tidigare beslut att 
resultatet från HarhundsSM gäller som underlag för uttagning hävs. 

 
§ 16 Nästa möte 
 Slutligen sammanfattades de ärenden som sättas upp på nästa mötes dagordning 

- Remiss till lokalklubbarna angående årsboken 
- CS förslag till DS 2011 
- Beslut om genomförande av HarhundsSM 2011 
- Utarbetande av budget för 2011 
- Beslut om resultat från DreverSM 2010 
- Diskussion om ”ständigt medlemskap” 
- Regler för championat 
- Diskussion om att särskilja avel och tävling 

 
§ 17 Avslutning 
 Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 
 
 
 
 
 
Christoffer Schildt 
Ordf/sekr 
 
 
 
Roger Lindström   Lars Davidsson 
Justeringsman   Justeringsman 

 
 
 
 
 


