Protokoll fört vid CS telefonmöte 21/12 2016

1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Martin Svensson, Lars Davidsson, Göran Hagman, Anders Andersson,
Kjell Andersson, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Ronny Westin, Christian
Janson, Adam Anduri och Axel Eriksson.
Från valberedningen deltog Reine Gustafsson.
Alla ordinarie ledamöter har rösträtt.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ingvar Karlsson och Kjell Andersson
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. Svar från jakthundskommittén på Svenska Kennelklubben
Svar har inkommit från jakthundskommittén som avslår vår överklagan om att
tillåta tre förstapris på drevprov. Jakthundskommitténs svar är att två förstapris
gott och väl räcker för avelsutvärdering. En ny överklagan har skickats in till
Svenska Kennelklubbens centralstyrelse som är den högsta instans som går att
överklaga till.

7. Svenska Dreverklubbens hemsida
Axel Eriksson och Charlotta Löfgren redovisade de offerter som inkommit från
webbföretag för framtagande av ny hemsida. Ett mycket grundligt arbete har gjorts
och styrelsen beslutade att teckna ett avtal med webbföretaget Rawdesigns och Paul
Kyllerman.
Axel Eriksson och Charlotta Löfgren har också jobbat med att ta fram en grafisk
profil för Svenska Dreverklubben och mötet beslutade att göra ett utskick till alla
lokalklubbar som får yttra sig om vi ska ha den gamla eller det nyframtagna
förslaget på logga.
En annan mycket viktig fråga är om årsboken ska finnas kvar i sin nuvarande form
eller vad som är alternativet? Valberedningen har vetat om att Lars Davidsson
slutar sitt uppdrag vid sommarens stämma sedan länge och vi har inte sett någon
aktivitet på att hitta en kvalificerad ersättare!?

8. Bilder
Axel Eriksson och Charlotta Löfgren jobbar även med att ta fram
informationsmaterial för drevern och Svenska Dreverklubben. Det kräver att vi har
bra bilder av bra kvalitet för att slutresultatet ska bli bra. Axel Eriksson fick i
uppgift att kontakta Anna Helgesson för att förhandla fram en prisbild på vad det
kan kosta? Han återkommer via mejl med prisuppgifter.
9. Övriga frågor
Christian Janson ville att Axel Eriksson skulle ompröva sitt beslut att avgå från
centralstyrelsen men Axel berättade att som hans arbetssituation ser ut just nu så
står hans beslut fast.
Vi kunde konstatera att våra mästerskap Drever-SM och Har-SM blev en succé och
till det nationella unghundsprovet är otroliga 75 hundar anmälda!
Ronny Westin berättade att Svenska Kennelklubben kanske inte hinner bli klara
med sitt program arrangera jaktprov till hösten 2017 som det var tänkt. Han
undrade om vi ska kontakta Tornevall för en justering av jyckedata när vi i höst
utökar antalet delmoment från sju till nio? Ronny Westin fick mandat att ta kontakt
med Tornevall om det blir nödvändigt.

Ronny Westin undrade även om vi behöver ha en domargenomgång med de nya
reglerna. Svenska Kennelklubben kräver att vi använder oss av deras policy
gällande användandet av motorfordon vid drevprov. Vi kan göra en skrivning om
den saken i handledningsinformationen som finns idag.
Kjell Andersson tog upp frågan om en översyn av våra stadgar och han fick mandat
att ta tag i det arbetet.

Martin Svensson berättade att han har deltagit på ett möte med övriga rasklubbar
angående Småhunds-SM och just nu känns tonläget positivt. Centralstyrelsen
beslutade att Ronny Westin fortsätter som klubbens representant framöver.

Dick Edman har meddelat att han avgår som suppleant i centralstyrelsen och
Svenska Dreverklubben med omedelbar verkan. Mötet beslutade att han tas bort
från hemsidan och centralstyrelsen mejllistor.

10. Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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