SVENSKA DREVERKLUBBEN
Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag 10/8 2013, 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, Magnus Wallin,
Annika Andersson
Suppleanter: Gunilla Landell, Göran Hagman
Lena Lindström, kassaförvaltare
Frånvarande: Anders Blomberg, Ronny Westin, Håkan Hedekäll ordinarie
ledamöter samt Sabine Dinning-Svensson suppleant.
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 Kjell Andersson och Anders Andersson.
5. Fastställande av dagordning
Följande tillägg/kompletteringar gjordes:
Två punkter – tävlingsreglemente samt SM-platser kommer att behandlas under
§ 12 då Jakt och utställningskommittén rapporterar.
Därefter fastställdes dagordningen.
6. Föregående CS-protokoll (14 och 15 juni)
Genomgicks föregående CS-protokoll, följande togs upp/noterades:
-

I protokollet från den 15/6 saknades Ronny Westin.
Protokollen lades därmed till handlingarna med ett godkännande.

7. Genomgång av DS-protokoll samt det som ålagts CS att utföra

Diskuterades gratis medlemskap till nya dreverägare. CS arbetar vidare med
frågan och de praktiska arrangemangen.
Uppdrag från stämman
Stadgarna är insända och godkända av SKK:s föreningskommitté.
Utfall av ungdomsmedlemskap.
18 ungdomar har fram till 10/8 utnyttjat möjligheten att bli
ungdomsmedlem. Diskuterades förslag till nya inbetalningskort med de olika
medlemskapen som SDK har.
Arbetet med nya drevprovsregler.
För tryckning av nya regler ansvarar Bassetklubben. Diskuterades platser för
utbildningar, tid och datum ska bestämmas under 2013. Vid DS i Tällberg
2014 kommer en större genomgång att hållas.
Nya hemsidan.
Beräknas vara klar innan oktober. Arbetet fortskrider, diskuterades utseende
och innehåll.
Kostnader DS.
Diskuterades kostnader vid föregående DS. CS beslutar att betala ut 15 000
kr till Upplands DK. Kjell Andersson och Pertti Jokinen deltar inte i
beslutet.
8. Projekt Westfalian Dachsbracke
Kjell Andersson redogjorde för fortsättningen på projektet. Inga kullar blev
resultat av insemineringarna. Dock har några valpar köpts till Tyskland och en
parning gjord i Sverige med en tysk tik har resulterat i två valpar.
9. Hamiltonplaketten till Mönstergårdens Kennel
Bengt Larsson uppmärksammades vid utställningen i Leksand. Plaketten delas
ut vid KF i slutet av september.
10. Genomgång av ekonomin för 2013 och 2014
Klubben har den 10/8 2013 2524 medlemmar.
Pertti Jokinen redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Diskuterades
diverse inköp som behöver göras, däribland behöver fler T-shirts tas fram, nya
dekaler behöver beställas och Office-program till några CS-ledamöter
uppdateras.

Diskuterades det kommande 70-års jubiléet och eventuella satsningar inför
detta.
Diskuterades öppnande av ett konto i en norsk bank, detta för att underlätta för
våra norska medlemmar. CS beslutar att ge Annika Andersson i uppdrag att
undersöka möjligheterna för att öppna ett konto i Norge.
11. Redovisning av avels- och uppfödarkonferensen
Kjell Anderssons rapport från konferensen är klar, skickas till SKK.
Konferensen genomsyrades av god stämning, bra diskussioner och bra
frågeställningar. Feedbacken från Finland och Norge har varit positiv.
12. Övrigt från kommittéerna
Avelskommittén
Rapporterades att valpregistreringen ligger + 33 valpar jämfört med samma
period föregående år.
Jakt & utställningskommittén
Tävlingsregler till de nya drevprovsreglerna måste utarbetas. Ronny Westin ges
i uppdrag att formulera ett förslag som sedan skickas ut till lokalklubbarna för
behandling. Svar behövs senast 1 oktober för att hinna bearbetas innan nästa
förslagsomgång skickas ut.
Diskuterades en revidering av antalet SM-platser per uttagningsdistrikt. En
kontinuerlig revidering måste ske i takt med att medlemsantalet i våra
lokalklubbar ändras.
PR-kommittén
Stadgehäfte och ny folder om Drever skall tas fram. Lars Davidsson ordnar med detta.
Arbetet med nya hemsidan samt kommande årsbok fortskrider.
Bra publicitet om Drevern och flera artiklar är på väg.
Ekonomikommittén
Lokalklubbarna uppmanas till förbättrad kontroll av startandes medlemskap.
13. Övriga frågor
Lars Davidsson önskar lite mer tid för årsboken. Lokalklubbarna behöver därför skärpa
sin inrapportering av jaktprov.
14. Skrivelser och rapporter
Kjell Andersson rapporterade om fyra nya lungödemsfall.

15. Nästa möte
Nästa CS-möte hålls 8-9/3 2014, Upplands Väsby. AU-möte preliminärt 1/2 2014,
Upplands Väsby.

16. Avslutning
Martin Svensson tackade för visat intresse och avslutade dagens möte.

Vid protokollet
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