
Anteckningar från SDKs Arbetsutskotts möte i Upplands Väsby 8 februari 2014 
 

Närvarande: Martin Svensson, Lars Davidsson, Ingvar Karlsson, Lena Lindström, Kjell 

Andersson 

Frånvarande: Pertti Jokinen 
 

Ordföranden Martin Svensson hälsade de närvarande välkomna. 

Kjell Andersson utsågs till att föra dagens anteckningar. 

Dagordningen godkändes med några tillägg. 
 

Ekonomi 

Det preliminära bokslutet hade skickats ut. Vi konstaterade att vi har ett positivt resultat på 

91 222 kr och ett eget kapital på nära 1,6 milj. kr. Vi diskuterade om det är rimligt att klubben har 

så stort överskott och kapital. Frågan tas upp vid CS-mötet i mars. Fördelningen av kostnaderna 

mellan, CS, DS och kommittéer kan vara svår att göra men det har ingen större betydelse så länge 

alla håller sig inom budgetramarna. 
 

Facebook 

Den ökande aktiviteten på Facebook diskuterades. Vi avser att ta upp de etiska regler som SKK 

har för deltagande, speciellt för förtroendevalda. Reglerna är utskickade till alla i CS då de 

förtroendevalda har ett särskilt ansvar. Det är viktigt att någon får i uppdrag att bevaka vad som 

skrivs på Facebook. Ordföranden försöker få med de etiska reglerna i den största Facebook-

gruppen. Frågan diskuteras vidare på marsmötet och de etiska reglerna läggs in i årsboken. 
 

Hemsidan 

Den nya hemsidan diskuterades och vikten av att den kommer i drift. Lars ser till att den öppnas 

snarast med anmärkningen att den är under uppbyggnad. Ordföranden undersöker om det behövs 

ekonomiskt stöd för att få den klar och uppdaterad. Lena Lindström fick i uppdrag att förbereda 

för internetbetalning med kort på hemsidan. 
 

Västmanlands lokalklubb 

Ordföranden tar kontakt med ordförande Håkan Hedekäll och kassören i Västmanlands 

dreverklubb vilken har problem, för att få till en stadgeenlig kallelse till ett årsmöte dit alla 

föregående års och årets medlemmar kallas och där klubbens framtid finns på dagordningen. 

Ingvar Karlsson CS åtog sig att vid behov leda mötet. 

 

70-års firande 

Lars och Agneta hade lagt upp ett första utkast till 70-årsskriften. Det återstår en del rättningar 

och kompletteringar samt passande bilder. Kjell och Anders fullföljer detta och Lars plockar fram 

bilder. Vi diskuterade vilka som bör inbjudas till jubileet från våra nordiska grannar, Johannes 

Lang Tyskland samt en del andra t.ex. de drivande klubbarna. 
 

Ersättningar 

Vi diskuterade hur de som arbetar hårt skall kunna få en bättre kostnadsersättning. Vi föreslår att 

CS beslutar om en fördubbling av ersättningarna samt att de som idag betalar själva räknar på 

sina utgifter. Däremot kom vi fram till att inte införa generella arvoden. 
  



Hedersmedaljer 

Vi diskuterade våra medaljer och vad som skall krävas för att få dem. Möjligheten att göra nya 

förtjänsttecken diskuterades, så att man kan välja mellan förtjänsttecken och silvermedalj. En 

märklig sak är att medaljer delas ut vid tävlingar då det är svårt att jämföra dessa prestationer. 

Detta kommer att tas upp vid CS-mötet i mars. Vi har hittills inte fått in några förslag på 

medaljörer. 
 

Aktivitetsbidrag 

En önskan om aktivitetsbidrag har kommit in från Gerry Karlsson, Sörmland. Eftersom det inte 

var med någon budget för deltagande i mässan på Tullgarn kontaktar ordföranden klubben 

(Göran Hagman) för komplettering till CS-mötet. 
 

Dreverstämmor 

Årets DS går i Leksand. Vi diskuterade upplägget och kom fram till att ge två möjligheter till att 

delta i konferens om de nya drevprovsreglerna, fredag 15-17 + lördag 9-11.30 alternativt söndag 

9-15 inklusive lunch. Lunch på lördag 12-13. DS inklusive redogörelse för avelsarbetet 13-ca 

16.30). Samling med drink 19.30, 20.00 bankett med firande av 70 år. 

2015 Skaraborgs Dreverklubb? Skövde 

2016 Jönköpings Dreverklubb 
 

Information från KF 

Vid Kennelfullmäktige vädjade Stövarklubbens delegat att SKK skulle fortsätta utvecklingen av 

ett inrapporteringsprogram för drevprov för drivande raser. De raser som har ett samarbete idag 

ställde sig mycket positiva till detta. SKK ville ha någon form av avtal med klubbarna för att 

våga satsa på detta. Före banketten samlades alla drivande klubbar inklusive Taxklubben och 

bestämde att jobba vidare med detta med de nya gemensamma reglerna som bas. Kjell åtog sig nu 

att kontakta Stövarklubben för att höra vad som planeras i frågan. 
 

Övrigt 

Ordförande kollar avtalet med Jaktjournalen. 

Vi har deltagit i skrivelse om förbättrad vargwebb. 

Ordförande har ett förslag till inköp av nya tröjor. 

Ansökan från nya exteriördomare på drever. 

Ordföranden redogjorde för ett epostbrev från Östergötland och ett anonymt brev från Jönköping. 

Lars redogjorde för läget med årsboken och slutdatum för det material som väntas komma in. 

Walde Dahlstrand har erbjudit sig att köra över årsböcker till Norge vilket vi tacksamt noterade. 

 
 

Vid pennan 
 

Kjell Andersson 

 


