
SVENSKA DREVERKLUBBEN 

Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, 
Upplands Väsby 

 

1. Sammanträdets öppnande 

 Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade dagens möte. 

2. Upprop och suppleanters rösträtt 

Närvarande, ordinarie ledamöter: Martin Svensson, Kjell Andersson, Lars 
Davidsson, Ingvar Karlsson, Pertti Jokinen, Anders Andersson, Maria 
Guldbacke, Håkan Hedekäll 

Suppleanter: Göran Johnsen, Magnus Wallin, Annika Andersson 

Christian Janson, revisor samt Lena Lindström, kassaförvaltare. 

Frånvarande: Anders Blomberg, Jörgen Damm och Ronny Westin samtliga 
ordinarie ledamöter. 

Suppleanterna går in med rösträtt. 

3. Val av sekreterare för mötet 

 Till att föra dagens protokoll valdes Annika Andersson. 

4. Val av justeringsman 

 Till att justera dagens protokoll valdes Ingvar Karlsson och Magnus Wallin. 

5. Fastställande av dagordning 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

6. Föregående mötesprotokoll(15-16juni) 

Följande togs upp/noterades: i protokollet fört den 16/6 tas Lena Lindström bort 
från närvarolistan och Mikael Tranberg tillkommer. 
Protokollen lades därefter till handlingarna med ett godkännande. 

7. Genomgång av DS-protokoll och det som åläggs CS att utföra. 

A, Motion till SKK om dispensansökan för tre (3) förstapris på hare att ingå i 
SE JCH 
Genomgicks den dispensansökan som skall skickas in. I ansökan skall 
förtydligas att det rör sig om 3-5 hundar per år samt bifogas ett DS-protokoll 



med markering för § 16. Martin Svensson och Kjell Andersson ordnar med 
ansökan. 

B, Revision av SDK: s stadgar, ändringar av fel samt allmän översyn 
I arbetsgruppen för stadgarna ersätter Anders Blomberg Jörgen Damm. 
Genomgicks stadgarna och diskuterades förslag på förändringar. Arbetsgruppen 
jobbar vidare och tar fram ett förslag till CS för att senare presenteras för DS, i 
översynen ingår även lokalklubbsstadgarna. 

C, Halv medlemsavgift för ungdom upp till 25 år. 
Diskuterades det nya medlemskapet, poängterades att det är viktigt att 
födelsedata uppges vid betalning. 

D, Fortsatt arbete med de nya drevprovsreglerna, tryckning och utbildning 
Ronny Westin och Ingvar Karlsson arbetar vidare men för närvarande råder lite 
stiltje då Taxklubben har avbrutit sitt arbete med reglerna. 

8. Diskussion kring eventuell export av dreversperma till Tyskland 

Johannes Lang från Tyskland har kontaktat Kjell Andersson angående export av 
dreversperma för Westfalian Dachsbracke. För att sätta fart på aveln i Tyskland 
vill han ha förslag på trefärgade hanar från Sverige och Norge som kan vara 
lämpliga att importera sperma ifrån. Kjell Andersson, Anders Andersson och 
Lars Davidsson träffar Johannes Lang under september månad då denne 
semestrar i Sverige. 

9. Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken 

Kjell Andersson och Anders Andersson tar fram och sänder in uppgifter för de 
tre kennlar som CS tidigare föreslagit ska tilldelas Hamiltonplaketten. Lars 
Davidsson undersöker om Bo Wallin redan har tilldelats SKK:s förtjänsttecken 
annars ordnas ansökan med detta.  

10. Genomgång av ekonomin för 2012 och 2013 

Genomgicks balans-och resultatrapport per 11/8 2012. Några annonsintäkter för 
årsboken saknas, diskuterades hur vi hanterar dessa.  
CS beslutar att årsboksredaktionens adjungerade ersättningar är oförändrade, 
beslutet gäller tills att annat beslut tas. 

11. Uppfödar- och avelskonferens 

 Förslag på upplägg och genomförande: 

 Datum: 20-21/4 2013, från ca 10.00 lördag till ca 13.00 söndag. 

Plats: Scandic Hotel Upplands Väsby 



Vilka: CS, aktiva och nya uppfödare, avelskontakter i lokalklubbarna. Två 
inbjudna från vardera Finland och Norge. Det står alla intresserade fritt att delta, 
dessa får dock själva stå för sina omkostnader. 

Program:  - föreläsning med Catarina Lindhe-Forsberg om fruktsamhet och 
problem vid valpning. 
– SKK, att vara uppfödare. 
– norska och finska gäster ges tid att prata om hemlandets 
dreversituation. 
– lungödem, grupparbete där man får in synpunkter. 
– rutinerad uppfödare föreläser. 

Kjell Andersson arbetar vidare med arrangemanget. 

12. Övrigt från kommittéerna 

 Avelskommittéen 

I dagsläget finns 381 registrerade valpar. Inga nya lungödemsrapporter har 
inkommit efter DS. Arbetet med att skapa en bilddatabas på hemsidan går 
vidare, arbetet sker i samband med PR-kommittén.  

Jakt & Utställningskommittéen  

Representanter mästerskap 2012: 

SM: Håkan Hedekäll, Martin Svensson, Lars Davidsson 

Småhunds-SM: Walde Dahlstrand, Lars Davidsson 

Landskampen: Martin Svensson, Lars Davidsson, Annika Andersson 

Har-SM: Ingvar Karlsson 

Mästerskap 2013: 

Har-SM: Ingvar inväntar besked ifrån Jämtlands DK 

SM: Kalmar 

Landskampen: Finland 

Håkan Hedekäll gör utskick för ansökan om utställningar 2015 samt ändringar 
för 2013. Göran Johnsen ansvarar för att aktuella domarlistor för jakt-och 
viltspårprov inhämtas från lokalklubbarna. 

Ekonomikommittéen 

10/8 hade klubben 2622 medlemmar. Kommittéen ser över eventuella ändringar 
i betalningssystemen.  



Diskuterades aktivitetsbidrag till lokalklubbarna. Till nästa möte skall förslag ha 
tagits fram kring vad som krävs och vad som ska gälla för att en klubb ska 
erhålla bidrag.  

Diskuterades ersättning till den lokalklubb som arrangerar DS. 

Firmatecknare, har detta anmälts? Lena Lindström ordnar med protokoll till 
banken. 

Redaktions & PR-kommittéen 

 God press i jakttidningarna under senaste tiden (bl.a. Leksandsutställningen). 

 Maria Guldbacke fortsätter arbetet med utskick till nya dreverägare. 

CS beslutar att ge en liten uppmuntran till nya ungdomsmedlemmar, de får en 
utställningsnål och ett klubbmärke. 

I samband med Johannes Langs besök i september kommer ett reportage om den 
eventuella exporten att göras. 

Diskuterades skapandet av en eventuell Facebook-sida. Det skulle då vara 
SDK:s egen sida med vår logga. Sidan ska vara öppen för alla och tanken är att 
varje kommitté ska kunna svara på inlägg och frågor baserat på fakta och 
saklighet. Genom sidan når vi också snabbt ut med information. CS beslutar att 
skapa en Facebook-sida för SDK, Magnus Wallin ansvarar. 

13. Skrivelser och rapporter 

 Inga inkomna ärenden. 

14. Övriga frågor 

Stockholms KK inbjuder till ”Hundens dag” i Kungsträdgården den 16 
september, inbjudan sänds vidare till Stockholms DK. 

Arbetsordning – en ny är under arbete. 

 Europapokalen - är någon drever med? Martin Svensson kollar upp detta. 

15. Nästa möte 

Nästa CS-möte hålls 23-24/3 2013, start lördag kl. 10.00. Scandic Hotel 
Upplands Väsby. 

16. Avslutning 

 Martin Svensson tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

  



Vid protokollet 

 

………………….. 
Annika Andersson 

 

 

………………….. ………………….  ………………… 
Ingvar Karlsson Magnus Wallin  Martin Svensson 

   

   

   

  

  

  

   

   

   

 


