
SVENSKA DREVERKLUBBEN 

Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 14-15/3 

2015, Upplands Väsby 

 

1. Sammanträdets öppnande 

 Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade helgens möte. 

2. Upprop och suppleanters rösträtt 

Närvarande, ordinarie ledamöter: Martin Svensson, Kjell Andersson, Lars 

Davidsson, Ingvar Karlsson, Pertti Jokinen, Anders Andersson, Göran Hagman, 

Annika Andersson, Charlotta Löfgren 

Suppleant: Dick Edman 

Bo Johansson, valberedningen samt Lena Lindström, kassaförvaltare, Christian 

Janson och Bo Lindström, revisorer. Lena Lindström och Bo Lindström närvarar 

endast under lördagen. 

Frånvarande: Ronny Westin, ordinarie ledamot samt Johan Berggren, 

suppleant 

Dick Edman 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 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

6. AU-mötets protokoll  

Genomgicks och lades till handlingarna med ett godkännande. 

7. Kommittéernas arbete 

 a. Avelskommittén 

Anders Andersson och Kjell Andersson redogjorde för de listor som har 

publicerats på hemsidan och som kommer att finnas i årsboken.  

En nyhet för nästa år (2016) är att för att komma in på hanhundslistan krävs 

minst tre kullar/20 valpar, detta för att så snabbt som möjligt börja en hanes 

utvärdering. 



Kommittén redogjorde för de problem som en motion från förra året har orsakat. 

Vid en sammanställning visar det sig att väldigt få hanar emotser kraven som 

fanns i motionen. Beslutas att CS skriver en proposition om ett återtagande av 

de krav som motionen innehöll samt att Kjell Andersson skriver en kommentar i 

kommande årsbok. 

Informerades om lungödemsläget och PRA-situationen. 

Informerades om samarbetet med Tyskland, intresse för valpar och parningar 

finns. 

Nordiska samarbetet diskuterades. Olika synsätt på bl.a. lungödem och antalet 

valpar för hanar gör samarbete svårt, en samordning är nödvändig. Fullparade 

hanar tas till Sverige och fortsätter para här. 

Diskussion och beslut togs om regler för annonsering på hemsidan.  

b. Ekonomikommittén 

Diskuterades den nya dreverbroschyren, CS beslutar att trycka upp 2 000 ex av 

broschyren. 

Till dags dato har klubben 2 178 betalande medlemmar.  

CS beslutar att tilldela Skaraborgs DK 15 000 kr för att arrangera DS. 

Diskuterades Värmlands DK:s begäran om 10. 330 kr för att täcka upp för 

kostnader i samband med arrangerandet av NM. CS beslutar att ersätta 

Värmlands DK med den begärda summan, pengarna tas ur aktivitetsfonden. I 

anslutning till detta diskuterades ersättningsnivåerna till lokalklubbarna vid 

större arrangemang 

Diskuterades en ny form av medlemshantering där SKK sköter vårt 

medlemsregister. 

Diskuterades årsbokens framtid, ämnet kommer att lyftas i ett diskussionsforum 

om framtiden under årets DS. 

c. Jakt och utställningskommittén 

Ingvar Karlsson redogjorde för gångna års mästerskap.  

 Till årets mästerskap är följande personer CS representanter: 

 Drever-SM: Martin Svensson och Lars Davidsson. 

 Har-SM: Ingvar Karlsson och Lars Davidsson 

 NM: Martin Svensson och Lars Davidsson 

 Småhunds-SM: Göran Hagman och Lars Davidsson 

Genomgicks långtidsplanen för mästerskap. Just nu är det en vakant plats på 

Drever-SM 2016, Jönköping tillfrågas. 



Genomgicks mästerskapsstatuterna. Ett förtydligande har gjorts där det framgår 

att samtliga startande hundar vid Drever-SM, Har-SM och då NM arrangeras i 

Sverige skall använda av SDK tillhandahållet pejlsystem. Diskuterades en 

eventuell ändring av poängsättningen för tredjepris på rå som då skulle ge en 

poäng (för att förhindra ”taktiska kopplingar). Efter diskussionen beslutar CS 

att två poäng för tredjepris på rå får kvarstå. 

Diskuterades ersättning till lokalklubbar för arrangerandet av mästerskap. CS 

beslutar att höja ersättningen med 2 000 kr på varje post. 

Diskuterades texten för championatsreglerna, enklare språk är önskvärt. 

Charlotta Löfgren ser över texten. 

Diskuterades exteriördomarkonferensen 2016. 

CS beslutar att sända Ingvar Karlsson på möte för utställningsansvariga. 

Redogjordes för arbetet med Jyckesdata, i samband med DS hålls som vanligt 

utbildning. 

d. Redaktion-PR kommittén 

Arbetet med årsboken fortskrider, dock är det ont om annonser. 

8. Hemsidan 

 Charlotta Löfgren tar över driften av hemsidan efter Lars Davidsson. 

9. Förtjänstmedaljer 

Siv Bengtsson är föreslagen att tilldelas SDK:s förtjänstmedalj i guld vid året 

DS. 

10. Genomgång av ekonomin för 2014 och 2015 samt budget för 2016 

Genomgicks ekonomin. – resultatet för 2014 härrör till årsboken samt inköp av 

t-shirt och kepsar.  

Genomgicks budgetäskanden då några kommittéer inte hade inkommit med 

några. 

11. Ärenden från lokalklubbar 

Turbulens inom Kronobergs DK, anses vara interna stridigheter av privat 

karaktär, CS ingriper inte. 

12. Ärenden från medlemmar 

Ett ärende fanns inkommet, dock försenat som motion och läggs därför till 

handlingarna. 

13. Stämman 

Kjell Andersson och Anders Andersson håller ett avelsseminarium, Ingvar 

Karlsson och Ronny Westin ett seminarium om drevprovsreglerna. 



CS förslår Lena Lindström som sekreterare till stämman. 

14. Örebro och Västmanland 

Örebro har lämnat in alla handlingar, det ekonomiska sänds över till SDK. Båda 

klubbarna är officiellt nedlagda, lite efterspel kvarstår. 

15. Motioner 

1, Motion angående ekonomisk ersättning vid rovdjursskada eller dödsfall 

(Värmlands DK) 

 CS tillstyrker motionen. 

2, Motion angående stadgeändring rörande datum för lokalklubbs årsmöte 

(Värmlands DK) 

CS avstyrker motionen med motiveringen att en framflyttning av datum 

äventyrar årsbokens framställning. 

3, Motion angående inlämnande av motioner till lokalklubbs 

årsmöte(Värmlands DK) 

CS tillstyrker motionen. 

4, Motion angående införande av regioner i SDK (Västsvenska DK) 

CS avstyrker motionen med motiveringen att inget hindrar lokalklubbar att 

samarbeta men CS går inte in och styr i frågan. 
 

5, Motion angående annonser till årsboken 

CS avstyrker motionen med motiveringen att CS redan har utsett en person för 

att utföra uppgiften. 

6, Motion angående informationsmaterial om drevern 

CS tillstyrker motionen och inbjuder motionären till att medverka i 

framställningen. 

7, Motion angående seminarium/informationsinsamlande gällande 

drevprovsreglerna 

Motionären ombeds att dra tillbaka sin motion då ett seminarium med 

drevprovsreglerna i fokus kommer att äga rum under årets DS. 

8, Motion angående ändring av drevprovsreglerna 

CS avstyrker motionen med motiveringen att önskemålet i motionen ej kan 

utföras. 

9, Motion angående nytt IT-system 

CS avstyrker motionen med motiveringen att Jyckedata innebär stora 

ekonomiska fördelar kontra andra system. 

10, Motion angående Rå/Hjort-championat 



CS avstyrker motionen med motiveringen att vi riskerar att få inflation i 

championat. 

11, Motion angående införande av ordförandekonferens 

CS tillstyrker motionen med tillägget att det läggs i samband med DS, from 

2016. 

12, Motion angående att Drever-SM skall vara ett tvådagarsprov 

CS avstyrker motionen med motiveringen att i dagsläget är det för få klubbar 

som kan tänka sig att ta påsig ett sådant arrangemang. 

  

Proposition 

CS föreslår till DS 2015 att hederstecken återinförs. Det är valfritt för 

pristagaren att välja hederstecken eller silvermedalj, CS förbehåller sig rätten att 

dela ut guldmedalj. Den som fått silvermedalj kan byta den mot ett 

hederstecken.  

 

16. Skrivelser och rapporter 

 - Uppfödarnyheter från SKK har inkommit. 

17. Övriga frågor 

 CS beslutar att ta fram 2 000 st skogskort (hårt papper). 

 Revisorer och valberedning vill ha kallelse till möten och protokoll därifrån. 

18. Avslutning 

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

helgens möte. 

 

 

Vid protokollet 

 

……………………. 

Annika Andersson 

 

 

 

…………………. …………………. …………………. 

Kjell Andersson Anders Andersson Martin Svensson 



  


