
SVENSKA DREVERKLUBBEN 

Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, söndagen den 10/8 2014, 

Solna 

 

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, Annika 

Andersson, Göran Hagman, Charlotta Löfgren 

Suppleant: Dick Edman 

Lena Lindström, kassaförvaltare 

Frånvarande: Ronny Westin, ordinarie ledamot samt Johan Berggren, 

suppleant 

Suppleanten 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 Göran Hagman och Ingvar Karlsson. 

5. Fastställande av dagordning 

 Föreslagen dagordning fastställdes med ett godkännande. 

6. Föregående mötesprotokoll 

Protokollen (2014-06-13 samt 2014-06-14) genomgicks och lades därefter till 

handlingarna med ett godkännande. 

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

 Protokollet genomgicks och de uppgifter som ålagts CS diskuterades: 

 CS ska ta fram en proposition angående borttagande av förtjänstmedaljer. 

CS ska undersöka intresset bland lokalklubbarna om att hålla Drever-SM över 

två dagar (pågår). 



CS ska se över vilka hanar som berörs av stämmobeslut under § 17, motion nr 8 

(rekommenderad till fortsatt avel) samt få ut information till berörda 

hanhundsägare. 

8. Hantering av lungödem och andra defekter hos Drever 

 Lungödem 

Kjell Andersson och Anders Andersson informerade om att några nya fall har 

inrapporterats efter årsbokens tryckning.  

Herpes 

Kjell Andersson har varit i kontakt med Catharina Linde-Forsberg angående 

herpesvirus. Osäkra uppfödare bör vaccinera mot viruset men trots vaccination 

kan inga garantier för dräktighet lämnas. 

PRA 

Fyra fall av PRA har inrapporterats hos drevrar. (PRA innebär i korthet att 

hunden blir blind.) Informationen diskuterades och Kjell Andersson ges i 

uppdrag att omedelbart kontakta SKK samt experter på ögonsjukdomar för att se 

hur vi går vidare i frågan.  

Utfall av halv medlemsavgift för ungdom upp till 25 års ålder 

Till och med 10/8 i år har vi 30 st. ungdomsmedlemmar. Hanteringen av 

inbetalningen är omständlig och bör därför ändras. 

Utfall av gratis medlemskap till nya medlemmar 

Till och med 10/8 i år har vi 186 gratismedlemmar. För att erhålla gratis 

medlemskap måste man vara registrerad som ägare hos SKK. Informationen om 

detta behöver bli tydligare då flera blanketter vid valpköp leder till förvirring. 

Efterlevnad av RAS 

En hanhundsägare har inkommit med en skrivelse till CS angående att denne 

inte har följt avelskommitténs rekommendationer och fått detta omnämnt i 

årsboken. Skrivelsen diskuterades och kommer att besvaras av avelskommittén.  

Diskuterades fortsatt avel efter den 15:e kullen. CS beslutar att för fortsatt avel 

efter den 15:e kullen ska hanhundsägaren inkomma med en skriftlig förfrågan 

till avelskommittén. 

10/8 hade 386 valpar registrerats, -19 jämfört med samma period förra året. 

 

Utbildning i nya drevprovsregler 



Genomgicks redovisning av drevprovsutbildningarna. Ca 370 domare har 

deltagit på de gemensamma träffarna (inkl. basset och beagledomare). För 

lokalklubbar som vill genomföra egna utbildningar finns möjlighet att söka 

aktivitetsstöd, detta skall dock sökas under 2014 för att erhållas. Bidrag från 

SKK gäller endast de fasta utbildningstillfällena och de domare som har gått där. 

Ingvar Karlsson och Lena Lindström ges i uppdrag att kontrollera 

lokalklubbarnas kostnader för de fasta utbildningstillfällena och se till att 

utbetalningar görs. 

9. Hamiltonplaketten 

 Diskuterades kennlar som kan vara aktuella för Hamiltonplaketten. 

10. Genomgång av ekonomin för 2014 & 2015 

Ekonomin genomgicks och diskuterades. Siffrorna pekar på ett minusresultat för 

2014. Orsaken kan främst spåras i att fria medlemmar har varit fler än beräknat 

vilket gjort att fler årsböcker har fått beställas. 

11. Övrigt från kommittéerna 

 Jakt och utställningskommittén 

 Lägeskoll inför kommande säsongs mästerskap: 

- Beslutades att Städjans Dalle blir reserv till Har-SM 

- Annika Andersson ersätter Håkan Hedekäll som lagledare på Småhunds-SM 

Genomgicks långtidsplanen för mästerskap. 

Arbetet pågår med att ta fram en ny blankett för examination av viltspår – och 

drevprovsdomare. 

Martin Svensson och Ann Bengtsson anmäls till preparandkursen för 

utställningsdomare. 

Avelskommittén 

Informerades om den träff som de nordiska avelsråden hade vid DS i Tällberg. 

PR-kommittén 

SKK efterfrågar vilka IT-krav som SDK har vid utveckling av ett jakthundsdata. 

Ingvar Karlsson, Lars Davidsson och Charlotta Löfgren arbetar fram en 

specifikation till SKK. Charlotta Löfgren utses att ingå i den referensgrupp som 

skall utveckla projektet. 

Diskuterades hemsidan och förbättringsmöjligheter för denna. 



Arbetet med att ta fram en ny folder fortsätter. 

Ekonomikommittén 

Martin Svensson kontaktar Örebro och Västmanland angående nedläggning av 

de två klubbarna. Observera att ovanstående klubbar inte ingår i något 

kvaldistrikt. Informationsbrev ska utsändas till berörda medlemmar om att 

klubbarna är nedlagda och medlemmarna får därefter välja vilken ny lokalklubb 

de vill tillhöra. 

Diskuterades olika alternativ kring betalning av medlemskap och administration 

kring detta. Lena Lindström arbetar vidare med frågan. 

12. Skrivelser och rapporter 

 Inkommen skrivelse behandlades under punkt 8. 

13. Övriga frågor 

Göran Hagman har varit i kontakt med fem jakttidningar och korrigerat SDK:s 

kontaktuppgifter. 

14. Nästa möte 

 Diskuterades mötesplats och datum. 

 AU: februari 

 CS: 21-22/3 

 Mötesplats bestämdes ej. 

15. Information om projektet med Westfalian Dachsbracke 

Kjell Andersson informerade om det senast i projektet. Diskuterades den 

inbjudan om jaktresa till Tyskland samt andra gåvor som SDK erhöll vid 70-års 

jubiléet. 

16. Redovisning av konferens vid DS 

 Informerades om under punkt 11 samt via mail till CS. 

17. Avslutning 

Då inget mer förelåg tackade Martin Svensson för visat intresse och avslutade 

dagens möte. 

 

 

 



 

Vid protokollet 

 

…………………….. 

Annika Andersson 

 

 

 

………………………                   ………………………….          …………………….. 

Ingvar Karlsson                             Göran Hagman                           Martin Svensson 

 

 

 


