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Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens CS sammanträde 1 februari 2009 på  
Scandic hotell i Upplands Väsby. 
 
§  1  Sammanträdet öppnas 
 
Christoffer Schildt hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§  2.  Kontroll av närvaro samt suppleanters rösträtt. 
 
Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Andersson, Roger Lindström, Walde Dahlstrand, 
Lars Davidsson, Dag Hansson, Håkan, Hedekäll, Ingvar Karlsson, 
Närvarande suppleanter: Göran Johnsen. 
 
Anmält förhinder styrelseledamöter: Ronny Westin, Kjell Andersson (1), Jyrki Vouti 
Anmält förhinder suppleanter: Ann Bengtsson, Maria Guldbacke, Jonas Kriström, Claes 
Carlsson 
Övriga närvarande: Siv Bengtsson kanslist 
(1)  SDK representant vid SKK specialklubbskonferens 2009-01-31—02-01 
 
§  3  Val av sekreterare. 
 
Siv Bengtsson valdes att föra dagens protokoll. 
 
§  4  Val av Justeringsmän 
 
Ingvar Karlsson och Roger Lindström valdes att jämte ordförande justera 
sammanträdesprotokollet 
 
§  5  Fastställande av dagordning. 
 
Mötet fastställde dagordningen. 
 
§  6  Föregående mötesprotokoll. 
 
Protokollet från 2008-06-15 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§  7  Kommittéerna: 
 
Avelskommittén:  

• Orienterade om att 611 drevervalpar registrerades 2008. Bedömer att det beror på att 
flera parade tikar gått tomma. Avelskommittén bedömer en ökning av registrering av 
valpar 2009 till omkring 800. 

• Beslutades att Kjell A och Anders A skall anmälas till SKK:s avelskonferens. 
• Beslutades att avelskommittén handlägger skrivelse angående ”förenklad RAS”. 
• Orienterade om SKK:s avelsarbete och broschyren ”hundar och avelsarbetet”. 
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• Orienterade om artikel i hundsport avseende ”osund hundavel”. 
• Orienterade om att nya SKK grundregler gäller från 2009-01-01. 
• Beslutades att inte anmäla någon till SKK kurs för avelsråd steg 2 och kurs Steg 1 för 

jakthundsklubbar. 
• Beslutades att från 2010-01-01 begränsa antalet valpar per till högst 100 valpar per 

hanhund och gränsen för utvärdering till 20-30 valpar. 
• Beslutades att inte genomföra någon åtgärd med anledning av Svenska 

Brukshundsklubben förfrågan angående mentalbeskrivning. 
 
Ekonomikommittén:  

• Bedömer att för 2008 blir det ett underskott på 30,000-50,000 kr. Budgeterat för 2008 
var ett underskott 100000 kr. Skillnaden mellan budget och utfall bedöms bero på 
minskade inkomster samt att medel för marknadsåtgärder inte delats ut till 
lokalklubbar i full omfattning. 

• Beslutades om följande budget för kommittéer och kansliet under 2009  
* Drift av kansliet    170,000 kr 

           * Årsbok och septembermeddelande  502,000 kr 
* Jakt och utställningskommittén  100,000 kr 
* Marknadsföring (mässor och vhtstöd)    50,000 kr 
* Avelskommittén     20.000 kr 
Beslutades att delegera dispositionsrätten till respektive kommitté och kansliet  

• Beslutades att förlänga beslutet från 2008 till att gälla under 2009 angående 
ersättningar till centralstyrelsen och ersättningar och arvoden till till personal utanför 
Centralstyrelsen. 

• Beslutades efter förslag att inga åtgärder genomförs avseende förvaltning av SDK 
kapital. 

• Konstaterades att medlemsavtalet 2008 var 3716 varav 469 familjemedlemmar. 
 

Utställning o jaktkommittén:  
• Orienterade om genomförande av mästerskapen under 2008. CS konstaterar att 

samtliga mästerskap genomförts på ett mycket bra sätt och tackar arrangerande 
lokalklubbar.  

• Beslutades att invänta förfrågan om tilldelning av ytterligare medel från Upplands DK 
med anledning av att Drever SM fick flyttas till annan tidpunkt på grund av väder-
förhållandena. 

• Beslutades att förlänga beslutet angående fördelning av kostnaderna för Landskampen 
med ytterligare tre år innebärande att SDK står för kostnaderna 2011. 

• SDK initiativ om utveckling av system som ersätter jyckedata övertas av SKK. 
Beslutades att SDK tillsätter deltagare i arbetsgrupp efter förfrågan från SKK. 

• SKK har skickat ett förslag benämnt ”operation mårdhund” Beslutades att detta skall 
sändas till lokalklubbarna i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. 

• Beslutades att kommittén efter förfrågan från SKK DK tar ut och anmäler till SKK 
examinatorer för utbildning av extriördomare. 
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• Orienterade om att SKK utställnings kommitté beviljade Dalarnas DK tvådagars-
utställning i Leksand 2011. 

• Beslutades att kommittén inleder arbetet med att arrangera Småhunds SM 2009-2012 
genom samverkan med de andra klubbarna. 

• Orienterade om att arbetet med drevprovsregler och championat pågår. Tidigare beslut 
om att orientering om förslag till nya regler skall ske på DS 2010 kvarstår. 

• Beslutades att uppdra till kommittén att inleda samarbete med Norsk dreverring och 
Stövarklubben angående drevprovsregler. 

• Beslutades att kommittén kompletterar bestämmelserna för uttagningarna för till 
mästerskapen under 2009. 

• Orienterade om kommande extriördomarkonferensen. CS konstaterade att kompendiet 
var av utmärkt kvalitet  

• Orienterades om aktuella utställningsärenden. Konstaterades att vid samverkan med 
SKK ledning har utlovats förändring och förenkling av rutinerna. Beslutades att 
avvakta SKK agerande. 

• Tomas Eriksson har ansökt om auktorisation som exteriördomare på drever. 
Beslutades att godkänna auktorisationen under förutsättning att deltager i domar- 
konferensen i februari 2009. 
 

Press & PR kommittén: 
• Presenterade reviderat bildspel för presentation av drevern och SDK. Beslutades att 

lägga bildspelet på hemsidan och att dela ut CD vid DS 2009. 
• Presenterade förslag till ny hemsida enligt tidigare beslut. Beslutades att uppdra till 

kommittén att välja alternativ. Respektive kommitté och kansliet inlämnar senast 
2009- 03 22 förslag om innehåll i respektive ”gardin”. 

• Orienterade om utdelat aktivitetsstöd till lokalkubbarna för deltagande jaktmässor och 
genomförande av marknadsföring. 

• Beslutades att kommittén insänder underlag jämte länk för presentation av drevern och 
SDK på Jägareförbundets hemsida. 

• Beslutades att vidarebefordra inbjudan och information om jaktmässor till Jämtland 
och Kalmar DK. 

• Redovisades den förfrågan som kommit till SDK angående subventionering av inköp 
av drevertikar för bildande av dreverklubb i Lettland. Beslutades att Ingvar K tar fram 
ytterligare underlag. 

• Redovisades förslag till förlängt avtal med Jaktjournalen. Se även jakt- och 
utställningskommittén och ordförandens punkter. 

 
Kansliet: 
• Beslutades bemyndiga kansliet att köpa in programvara för bokföring och 

medlemshantering. 
• Orienterade om att ansökan om officiella utställningar 2011 har sänts till SKK 

 
Ordföranden: 
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• Informerade om genomförda möten med SKK ordförande i oktober 2008 och 2009-
01-30. Konstaterades att detta kan vara värdefullt och skall fullföljas. 

• Beslutade att inbjuda SKK:s ordföranden till DS 2009 som talare. 
• Informerade om samverkan med SKK i rovdjursfrågan och att SKK avsikt är att driva 

frågan med bestämdhet enligt tidigare inställning 
• Orienterade om innebörden av det nya avtalsförslaget med Jaktjournalen. Skillnaden 

från tidigare är att ansvaret för att arrangera Småhunds SM övergår till klubbarna. 
Beslutades att bemyndiga ordförande att underteckna avtalet. 

• Diskuterades samverkan med valberedningen. Konstaterades att uppgifter om vilka 
som deltagit i CS aktiviteter skall överlämnas till valberedningen.  

• Diskuterades utveckling av Dreverstämman. Beslutades att under lördag förmiddag 
genomföra två seminarier omfattande avel och jaktprovsverksamhet samt ett möte 
med mellan ordförandena. 

• Orienterade om förslag om färgsättning till SDK förtjänstmedalj. Beslutades att bandet 
skall ha gul grundfärg med ett blått band i mitten och blå streck i kanten. Beslutades 
att genomföra inköp av förtjänstmedaljer så att de kan utdelas vid DS 2009. 

 
§  8 Övriga Frågor: 

 
• Walde D önskade överföring av renskrivning av viltspårprov till någon annan i 

styrelsen. Beslutades att Walde skall ha uppgiften intill DS 2009, därefter beslutas om 
överföring av uppgiften. 

 
§  9  Avslutning 
 
Nästa CS möte genomförs 22 mars 2009. Ordföranden tackade deltagarna och avslutade 
mötet. 

 
Vid protokollet 
                                                                                             
 
                                             
Siv Bengtsson                                                                    Christoffer Schildt 
 Sekr                                                                                   Ordföranden 
 
 
 
 
 
Ingvar Karlsson                                                                  Roger Lindström 
Justerare                   Justerare 

 
 

 


