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Anteckningar från AU-möte 2008-08-23—24 
 
Deltagare 
 
Kjell Andersson, Roger Lindström, Lars Davidsson, Dag Hansson och Christoffer Schildt 
(ordf och sekr) 
 
Tid och plats 
 
2008-08-23 kl 1200 – 2008-08-24 kl 1200 Göteborg 
 
Mötesanteckningar 
 

1. Arbetsplan för CS 2007/2008 
 
Förra årets arbetsplan för CS utvärderades. Konstaterades att huvuddelen av uppgifterna 
slutförts eller är under behandling. Dock kvarstår några ärenden enligt nedan som 
antingen inte påbörjats eller genomförts i tillräcklig omfattning. 
• Samarbete med andra jakthundsklubbar 
• Förändring av SDK hemsida 
• Agerande i rovdjursfrågan 
Beslutades att ärendena överförs till kommande års arbetsplan. 
 
2. Pågående arbeten (helt eller delvis utanför CS) 
 
Championatsregler. Beslutades att orientera om tänkt innehåll vid DS 2010, därefter 
remiss till lokalklubbarna, behandling av remissvar och CS beslut tidigt 2011, därefter 
föredragning för SKK som fastställer tidigt 2012. 
 
Drevprovsregler. Samma handläggning som för championatsreglerna. 
 
Utredning av Jyckedatas möjligheter och begränsningar. Se CS arbetsplan 2008/2009. 
Utredningsgruppen föreslår tidsplan. 
 
3. Arbetsplan CS 2008/2009 

 
Bifoga arbetsplan fastställdes. CS ledamöter uppmanas att ta del av densamma och vid 
behov av klarläggande i första hand kontakta ordförande för aktuell kommitté.  
 
4. CS arbetssätt 
 
Konstaterades att CS arbetssätt påverkas av ledamöternas kunskaper och färdigheter. 
Utvecklingen av CS arbetssätt består därför i första hand att ta tillvara på varje ledamots 
kunskaper och färdigheter på ett bättre sätt. 
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Diskuterades också möjligheterna för CS att på ett bättre sätt få styrningar från DS. 
Beslutades att pröva följand3e inriktning för DS. 
 
Fredag em: CS-möte och middag med dans 
Lördag fm: Seminarier (Avel, jakt och utställning samt föreningsfrågor) 
Lördag em: Dreverstämma och prisutdelning 
Lördag kv: Middag med dans 
Söndag fm: Konstituerande möte 
 
Strävan är för det första att bibehålla det sociala värdet genom middagar med dans både 
fredag och lördag. Vidare eftersträvas att överföra diskussioner från DS till seminarierna. 
Seminarierna skall vara de djupa och intensiva diskussionernas forum medan DS mer 
skall inriktas mot att vara ett formellt möte där redovisning av föregående år, personval 
och inriktningar för kommande år beslutas. 
 
Detta stämmer mer med beslutsordningen i en förening. Stämman bör framförallt besluta i 
övergripande och långsiktiga frågor. Det bedöms också vara bättre att diskutera i ett 
seminarium än under stämman. 
 
5. Kontakter med valberedningen 

 
Beslutades att inbjuda till bättre kontakt med valberedningen. Christoffer S fick i uppgift 
att kontakta valberedningen och se till att de får tillgång till underlag som medger insyn i 
CS arbete. 
 
6. Svenska Kennelklubben 

 
Fastställdes innehållet i det brev som SDK ordf skall skicka till SKK ordf (bifogas). 
Diskuterades målsättning som SDK skall ha vid samtalen med SKK. Beslutades att 
målsättningen skall vara att 
• Förklara missnöjet med SKK agerande i vissa frågor 
• Ta fram åtgärder för ömsesidiga förbättrande åtgärder 
• Etablera personkontakter på rätt nivå 
• Undvika eskalering 

 
7. Disciplinärenden 
 
 Diskuterades innehållet i SKK beslut från 2007-11-27 avseende delegering till SDK att 
kunna vidta disciplinära åtgärder mot viltspårs- och drevprovsdomare. Bedömdes att 
måste finnads en fastställd arbetsgång mellan DN/SKK beslut och andra disciplinära 
åtgärder. Beslutades att ta upp detta i samtalen med SKK. 
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8. Ekonomi 
 

Ekonomin redovisades och resultatet för 2008 bedöms preliminärt bli enligt budget. 
Inkomster och utgifter ligger enligt planen. 
 
9. Marknadsföring 

 
Det har inte kommit in några förslag från lokalklubbarna. 
 
Beslutades att anskaffa tröjor med tryck, västar till hundar och folk samt förtjänstmedaljer. 
 
Beslutades att tillfråga Sörmland, Stockholm, Uppland och Västmanland om deltagande 
med monter i Stora Stockholm. Beslutades också att stödja genomförandet med maximalt 
10000 kr. 
 
10. Avelsfrågor 

 
Diskuterades anledningen till årets registreringssiffror. Någon direkt anledning kunde inte 
fastställas. Dock kan det vara flera faktorer som samverkar såsom 
• Fruktsamhet hos drevern 
• Generationsskifte bland uppfödarna 
• Nya oerfarna uppfödare 
• Möjligheter till ekonomiskt utbyte av uppfödningen 
• Risken att bli kvar med valpar 
• Dreverns negativa rykte större än påpekanden om dreverns fördelar 
• ”Badwill” p g a disciplinärenden 
• Jaktens ställning i samhället 
• Rovdjurens påverkan 

 
Slutsatsen av ovanstående bedömdes vara att det är än viktigare att fullfölja satsningen på 
PR och marknadsföring. Bedömdes också att det är lika viktigt att kännas vid problemet 
istället för att förneka det. 
 
11. Examinatorer för exteriördomare 

 
Efter påminnelse från DK/SKK diskuterades vilka som bedöms vara lämpliga som 
examinatorer för exteriördomare. Skicklighet, integritet och knytning till drevern 
bedömdes vara viktiga kriterier. Skrivelse med förslag kommer att sändas av Christoffer S 
till SKK för fastställande. 
 
12. Övriga frågor 
 
• Noterades att avtalet om hundförsäkring på s 393 i årsbok 2008 har gått ut. Christoffer  

            fick i uppgift att försöka förlänga avtalet 
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• Beslutades att tilldela Dreverstämman 2010 till Västmanland 
• Protokoll från DS 2008 finns under rubrik dreverstämman 
• Beslutades att undersöka möjligheterna att tillsammans med medlems- och 

inbetalningskort skicka med information från lokalklubbarna. 
 

 
 

 
 
 

 


