Protokoll fört vid Svenska Dreverklubben CS sammanträde
22 mars 2009 på Scandic Hotell i Upplands Väsby

§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordf. Christoffer Schildt hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Upprop och suppleanters rösträtt.
Närvarande ordinarie ledamöter: Christoffer Schildt, Lars Davidsson, Ingvar Karlsson, Kjell Andersson,
Walde Dahlstrand, Dag Hansson, Anders Andersson, Håkan Hedekäll och Ronny Westin. Samtliga
röstberättigade.
§ 3. Val av sekreterare
Håkan Hedekäll valdes att föra dagens protokoll.
§ 4. Val av justeringsmän
Kjell Andersson och Lars Davidsson valdes att jämte ordförande justera sammanträdesprotokollet.
§ 5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg???
§ 6. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet är ej utskickat men har legat på hemsidan. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 7. Kommittéerna
Avelskommittén.
Kjell Andersson informerade om SKK:s avelskonferens som genomfördes i slutet av januari.
Kommittén har skickat ut underlag för årsboken och vill ha dessa justerade så fort som
möjligt.
Ekonomikommittén:
Dag Hansson informerade om:
-

Revisorerna saknar AU protokoll från augustimötet 2008. Revisorerna skall få det enligt
sändlista fortsättningsvis.
Dag efterlyste kommittéprotokoll. Önskar att dessa sänds ut till samtliga i CS.
Inventering av inventarier utanför kansliet skall göras och protokollföras. I fortsättningen
måste kansliet föra lista över utlämnad materiel.
Kommittén saknar ersättning för annons i septembermeddelandet 2008, pärmsidan i
bokslutet.
Härkilas annons skall faktureras.
Revisorerna anmäler att klubben har en mycket god bokföring av klubbens ekonomi och
räkenskaper.

-

-

Kapitalet har minskat med 3,7% sedan föregående revision. Annonsintäkterna kommer att
minska i jämförelse från i fjol, 15-20 annonser färre. Prognosen pekar mot bok i DVDformat.
Budgeten justeras med kännedom om ovan med -30 000 kr. Revideras i årsboken.
Motion autogiro. CS ställer sig positiv till detta och vill att stämman överlåter till styrelsen att
skapa rutiner för detta.
Påminnelse till de som inte betalat in årsavgiften skall göras runt den 20 april. De som inte
därefter betalar in kan riskera att årsboken blir försenad.

Utställnings- och Jaktprovskommittén
Roger Lindström informerade om:
-

-

-

-

Två (2) domarsystem för SDK:s mästerskap gäller. Dispenser är därmed ej möjliga.
Hund får endast kvala in till SM vid ett tillfälle per provsäsong. Det är med andra ord inte
tillåtet att kvala samma hund i en annan lokalklubb till samma SM.
Har-SM. Koppling får högst ske 3 gånger på otillåtet drevdjur. Hunden kopplas och provet
avslutas.
Kommittén diskuterade utkast till kommande drevprovsregler men hänsköt ärendet till CS.
CS beslutade att Ronny Westin och Ingvar Karlsson som är utsedda som representanter till
samordningsgruppen för drevprovsregler har full handlingsfrihet i detta skede att föra
klubbens talan i fråga om drevprovsregler.
Göran Fastén har äskat bidrag från klubben men får ingen ersättning från CS för export av
drever till Lettland.
Från 2011 är endast chipsmärkning tillåten i Sverige. Idag får endast veterinär
tatueringsmärka hundar och det skall föregås av sedering. SKK kommer att agera i ärendet
för att vi skall slippa chipsläsare hos varje domare.
Antalet certifikat vid utställning har kommit upp igen. SDK anser att det är oacceptabelt att
endast ett (1) cert delas ut jaktklass. SDK anser att nuvarande bestämmelser skall vara
oförändrade.
Drever-SM ställdes in i november på grund av vädret. 16167 kr har betalats ut till Upplands
DK för att kunna genomföra Drever-SM i januari.
SDK skall äska bidrag för Europapokalen hos SKK.
Maxbeloppet för vargdödad hund är 20 000 kr.
Motioner. 1 överlämnas till CS. 2 Överlämnas till regelkommittén. 3. CS arbetar med
rovdjursfrågor oavsett var vargen finns. CS tänker fortsätta med detta arbete.
Remiss utställningsregler. Se särskilt protokoll. Kommittén kommer att utarbeta remissvar.

Press-, PR- och redaktionskommittén:
Lars Davidsson informerade om:
-

Arbetsläget för årsboken ser bra ut. Lämnas till tryckeriet i mitten av april.
Klubben tappar intäkter på annonser. Företagsannonser saknas. Kjell Lennartsson är på gång
med en klädannons som han vill ha in i årets bok.
Underlag från Gotlands DK saknas till årsboken.
Hemsidan skall omarbetas, kommittén vill ha in förslag på design.
Ny utformning av boken kommer att ske. Inga detaljer redovisades.
SDK bildspel finns men håller på att uppdateras och skall vara klart för ändvändning 2010.
Utställningskompendiet som användes under exteriördomarkonferensen fick mycket beröm.
Bo Wallin har fått i uppdrag att färdigställa detta med de synpunkter och kommentaren som

framkom under konferensen. CS beslutade att ta upp frågan om försäljning i samband med
stämman 2009.
Ordföranden:
-

Christoffer Schildt informerade från temadagarna på Öster Malma. Temat var etik och
hundar. Rapport har lämnats ut tidigare.
Hallands DK och stämman. Samverkan är tagen. CS genomför under lördagen en
”workshop”.
”Workshopen” under DS startar klockan 09.00. 2 parallella seminarier kommer att
genomföras och ledas av avels- och jakt och utställningskommittéerna.
Tidsprogrammet för DS. 09.00-11-00 seminarier. 13.00 DS startar. Efter DS men före
middagen sker prisutdelningen. Christoffer tar på sig att ordna med sekreterare till stämman.

§ 8. Skrivelser och rapporter
Rovdjursfrågan kommer tidigast att tas upp 2011 i Riksdagen. CS kan inget göra utan
förlitar sig nu på SKK som driver frågan nu.
Aktivitetsbidrag från Värmlands DK avslås.
CS aktivitetsplan har följts i sin helhet.

§ 9. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§ 10. Avslutning
Ordf. Christoffer Schildt. Tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.
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