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Protokoll styrelsemöte Upplands Väsby 2010-08-08 
 
1.  Sammanträdet öppnas 
 
2.   Upprop samt suppleanters rösträtt 
 
3.   Anders Blomberg väljs till mötets sekreterare 
 
4.   Kjell Andersson samt Ingvar Karlsson justerare 
 
5.   Föregående mötesprotokoll 
 - CS-möte 2010-06-18 
 - Konstituerande CS-möte 2010-06-19 

Inga synpunkter framkommer ang. justering av ovanstående protokoll. 
 

6.  Dagordning fastställs 
 
 
7.  Avelskommittén 
 
 - CS beslutar att inte ansöka om medel genom SKK:s hälsoprogram 
 - SKK: s förfrågan om hundars metalitet har besvarats genom SDK 
 - 11 nya fall av lungödem har rapporterats utöver de som redovisats genom årsboken. 

- Avelskommitén framhåller att seminariet vid årsmötet gällande avel genomlöpte i 
kreativ och positiv anda. 
- CS beslutar om att Anders Andersson deltar vid SKK:s avelskonferens 5-6 mars 2011. 
- CS beslutar om att prövning av hanhundslistan sker genom CS vid möte efter 
genomförd jaktsäsong. 
- CS informeras gällande resultatet av SLU:s avelskonferens 30 nov. 2010. 
 
Utställning och Jaktprovskommittén 
 
- CS beslutar om att delegera beslutanderätt till JoUK gällande uttagning av 
okvalificerad hundar till Harhunds SM. 
- CS orienteras om utbildning inför införandet av  nya nordiska 
utbildningsbestämmelser. 
- CS informeras om rekrytering av exteriördomare. Beslutades att Åsa-Mette Svarvare 
anmäls till utbildningen.  
- CS Informeras om hur seminariet runt championatsbestämmelserna fortskred vid DS. 
Det samlade intrycket var positivt. 
- CS Informeras om hur seminariet runt nya drevprovsregler fortskrev vid DS. Det 
samlade intrycket var positivt. 
-  Långtidsplan mästerskap:  Drever SM 2011 Halland 
       2012 Jönköping 
     Har SM 2012 Gävleborg 
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- Program för utställningar för 2012 ligger ute på lokalklubbarna för granskning.  
Ansökningar för 2013 skall vara SKK tillhanda senast 2010-12-31. 
- CS beslutar att fastställa förändringar av Bilaga 5 i ArbO 2010: Drever- och Har SM. 
-  Roger Lindström kontrollerar förändringar ang. rasstandard enl. 
exteriördomarkonferens 2009. 
- CS orienterades angående kostnader för resultatregistrering. 30 kr elektroniskt, 50 kr  
manuell registrering. 
 
PR Kommittén 
 
-  Lars Davidsson informerar om arbetsläge. 
-  CS beslutar att publicera septembermeddelandet i årsboken 2011. 
 
Ordföranden 
 
- Beräknat underskott för verksamhetsåret 2010 beräknas ligga mellan 125-150 tusen 
kronor. Största anledningen till det ökande underskottet i jämförelse med det tidigare 
prognostiserade är utgivande av septembermeddelande. 
- Arbetsplan för 2010-2011 fastställs enligt bilaga 1 ”Verksamhetsplan för 
centralstyrelsen 2010-2011”. 
- Långtidsplan för genomförande av dreverstämma: 2011 Skåne 

        2012 Västernorrland 
                  2013 Uppland 
   CS beslutar att förlägga 2012 års dreverstämma i Västernorrlands Län 
 

- CS informeras om låsningsperiod 2012-2016 
- CS beslutar om att inte deltaga vid steg 2 utbildning för ordförande. 
- CS informeras om jordbruksverkets föreskrifter ang. tävling med hund. 
- Riktlinjer DS 2011 läggs upp enligt principen för 2010 års DS. Seminarium 1 och 2, 

avel samt drevprovsregler, 3 revidering av championatsregler 2012-2017. Inbjuden 
gäst håller föredrag. Dreverstämman genomförs. 

- Ansvarsfördelning. Christoffer övertar tillsvidare sekreteraruppgifterna fram till 
annat beslut fattas. Leif Granlöf övertar ansvaret för ekonomiarbetet i klubben. 
Anders Blomberg tar över sekreteraransvaret under 2011. Ovanstående funktioner 
tillsammans med ordförandearbetet ingår i ett nybildat sekretariat. 

 
8.  Skrivelsen och rapporter 

 
- CS informeras om arbetet runt kvalificeringar till utmärkelser. CS nominerar: För 

Hamilton plaketten, Bengt Larsson och Åke Andersson, SKK:s förtjänsttecken Kjell 
Andersson. 
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9. Övriga frågor 

 
- I protokollet från dreverstämman 2010 framgår att CS lagt fram förslag om 

medlemsavgiftshöjning. CS noterar att det där smugits sig in en felaktighet. Det var 
en enskild medlems framlagda förslag om en höjning som röstades igenom under 
stämman. 

 
 
Vid protokollet 

 
 

Ordförande      Sekreterare 
2010-08-14 
 
…………………………..   …………………………………... 
Christoffer Schildt    Anders Blomberg 
 
 
Kjell Andersson      Ingvar Karlsson 
 
 
……………………………   ………………………………….. 
Justerat      Justerat 
 


