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Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens styrelsemöte 20 mars 2011 i Upplands 

Väsby 

 

 

§ 1. Sammanträdet öppnas  

Ordförande Christoffer Schildt hälsar alla välkomna och därefter fastställs 

dagordningen.  

 

§ 2. Upprop  

Närvarande: Anders Andersson, Lars Davidsson, Håkan Hedekäll, Göran Johnsen, 

Ingvar Karlsson, Roger Lindström, Christoffer Schildt samt Ronny Westin.  

 

§ 3.  Val av sekreterare 
Roger Lindström väljs att föra dagens protokoll. 

.  

§ 4. Val av justeringsmän 
Ronny Westin och Ingvar Karlsson väljs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

§ 5. Föregående protokoll   
Godkänns förutom § 9 i AU protokollet från 2011-02-06 den hänskjuts till övriga 

frågor. 

 

§ 6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns med några kompletteringar från kommittéerna. 

 

§ 7. Kommittéerna 

Avelskommittén 

Information:  

RAS är fastställt vid SKK. 

Framförde önskemål om att SDK bör verka för att skapa en bilddatabas  

Önskade också flytta kommittéens artiklar tillbaka till den plats de haft förut 

Materialet till årsboken är inskickat. 

Jyckedata har lite små fel efter sista uppdateringen. 

Kommittén är i stort behov av nya medlemmar.  

Beslut: 

Cs beslutar att godkänna revideringen av lungödemsblanketten.  

Cs beslutar att fastställa listan på rekommenderade hanar, efter att en hane som finns på 

listan plockats bort för att den fått 0 pris på utställning pga bristande mentalitet  

Anders Andersson reserverar sig mot beslutet.  
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PR-kommittén 

Information: 

Arbetet med årsboken fortskrider normalt. 

Det är dåligt med annonser till årsboken. 

Sidan med nyheter på hemsidan är omgjord och lokalklubbarnas utställningar är inlagda 

i kalendern. 

Beslut: 

Cs beslutar att köpa in nytt emballage för distribution av årsboken, eftersom 

kartongerna tagit slut. 

  

Jakt- och utställningskommittén 

Information:  

Cs representanter vid 2011 års mästerskap  

Landskampen: Roger Lindström, Göran Johnsen, Lars Davidsson.  

Drever-SM: Håkan Hedekäll, Lars Davidsson.  

Har-SM: Ingvar Karlsson, Lars Davidsson. 

Småhunds-SM: Walde Dahlstrand, Lars Davidsson. 

Beslut: 

Cs beslutar att godkänna att Skaraborgs DK tar över Har-SM 2011 från Jämtlands DK. 

Inför årets Har SM beslutar Cs att göra ett undantag i uttagningsreglerna, eftersom att så 

få hundar startade under säsongen 2010-2011. Efter att de hundar som kvalificerat sig 

under provsäsong 2010-2011 har tagits ut enligt det lägsta kravet för att få delta i 

Harhunds SM, som är 1:a + 1:a hare under samma provdag eller 1:a hare på ett prov och 

minst 3:a hare på ett annat prov, kompletteras det med hundar som kvalificerat sig under 

provsäsongerna 2009-2011. 

Cs beslutar att godkänna ändringar av drevprovsprotokollen från Drever-SM och efter 

genomgång har justeringar av Ep:na i samarbete och lydnad gjorts.  

 

Ekonomikommittén 

Information: 

Resultatet för verksamhetsåret 2010 är ett underskott på cirka 89 000 kr. 

Budgeten för 2011 ser ut att gå med ett litet plus på 7000 kr. 

Beslut: 

Cs beslutar att skicka ut påminnelser för inbetalning av medlemsavgiften och att högst 

två påminnelser ska skickas ut vid behov. 

  

Ordförande 

Information: 

En motion angående septembermeddelandet har kommit in till Ds 2011. Cs föreslår 

motionären att dra tillbaka motionen, eftersom att Cs beslutade vid sitt möte 8 aug 2010 

att slå samman septembermeddelandet med årsboken. 

Beslut: 

Cs beslutar att godkänna programmet för Ds 2011   

Cs informerar om att lämna två förslag till Ds om stadgeändring. (se bilaga) 

Cs informerar om att en remiss angående årsboken kommer att skickas ut efter Ds. 
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Cs beslutar att kallelse skickas till delegaterna enligt SDK stadgar. Övrigt underlag 

skickas inte ut utan kan hämtas på SDK hemsida. 

 

§ 8. Skrivelser och rapporter. 

 

Cs beslutar att tilldela Douglas Ahlqvist i Skånes Dk och Björn Norén i Dalarnas Dk  

SDK:s silvermedalj och Arne Liljedal i Kronobergs Dk SDK:s guldmedalj, enligt 

skrivelser från respektive lokalklubb. 

Cs beslutar att tilldela SDK:s avgående ordförande Christoffer Schildt SDK:s 

guldmedalj. Christoffer S närvarade inte vid beslutet. 

 

§ 9. Övriga frågor 

 

Ordförande redovisar Au:s beslut i championats frågan. Cs godkänner Au:s beslut. 

Anders Andersson och Ronny Westin reserverar sig mot beslutet.  

 

 

Upplands Väsby 2011-03-20 

 

Sekreterare Ordförande 

  

 

 

----------------------------------- ----------------------------------- 

Roger Lindström Christoffer Schildt 

 

 

Justerare  Justerare 

 

 

----------------------------------- ----------------------------------- 

Ingvar Karlsson Ronny Westin 

 

 


