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Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens CS sammanträde 7 februari 2010 på Scandic
Hotell Upplands Väsby.

§ 1. Sammanträdet öppnas
Christoffer Schildt hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§. 2. Upprop och suppleanters rösträtt.
Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Andersson, Dag Hansson, Kjell Andersson, Lars
Davidsson, Roger Lindström, Walde Dahlstrand, Ingvar Karlsson och Ronny Westin.
Anmälda frånvarande ordinarie ledamöter: Håkan Hedekäll.
Anmälda frånvarande suppleanter: Maria Guldbacke, Göran Johnsen, Jonas Kriström.
Övriga närvarande: Siv Bengtsson
§ 3. Val av sekreterare.
Siv Bengtsson valdes att föra dagens protokoll.
§ 4. Val av justeringsmän
Anders Andersson och Kjell Andersson valdes att jämte ordf. justera protokollet.
§ 5. Föregående mötesprotokoll
Protokoll konstituerande möte 2009-06-13 godkändes
Protokoll AU-möte 2009-08-30 godkändes
§ 6. Faställande av dagordning
Mötet faställde dagordningen
§ 7. Ratificering av AU-beslut
* CS arbetsplan 2009/2010 godkändes
* Omstrukturering av SDK kansli. Fastställdes att bokföring och medlemshantering arvoderas
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med 75.000 kr inklusive moms till Lena Lindström.
* Struktur till ny hemsida godkändes
* SDK framtidsplan. Boken skall vara kvar, utgör SDK redovisning och arkiv. Verksamheten på
hemsidan samt resultat
* Möte avseende utvärdering av drevprovsresultat. Minnesanteckningar bifogades till protokoll
2009-08-30
* Alla jakthundsklubbar Beagle, Basset Tax och stövarklubbarna överens om fortsatt samarbete
med drevprovsreglerna. Ansökan om förlängd regelperiod för drevprov till 2014, beviljades av
SKK
* Aktivitetsstöd till Skånes DK (10000 kr) godkänt och åtgärdat.
* Aktivitetsstöd till Dalarnas DK (4000 kr) godkänt och åtgärdat.
§ 8. Kommittéerna
Avelskommittén:
* Beslutades att anmäla Erik Wassberg och Joakim Johansson till kurs för avelsråd steg 1våren
2010
* Beslutades att anmäla Anders A till avelskurs steg 11.
* Kjell A orienterade om arbetet med kartläggning av genuppsättning
* Kjell A orienterade om SKK:s specialkonferens. Bland annat påbörjas ett arbete med gemensamt rapporteringssystem. Vidare redogjordes innebörden av de harmoniserade utställningsbestämmelserna. Tidigare farhågor om innebörden kunde dämpas då det endast innebär
förändring av begrepp.
* Kjell A förtydligade att enligt RAS är det 150 valpar per hane som gäller tills vidare.
Utställnings-och jaktprovskommittén:
* Beslutades att bjuda in Östergötlands DK till mars-mötet för eventuell diskussion av
tvådomarsystemet.
* Diskuterades genomförandet av mästerskapen 2009. Bestämdes att verka för att PM till
SmåhundSM förtydligas och skickas ut tidigare.
* Tidigare beslut att inte avdela medel för genomförande av Europapokalen förlängdes. Dock kan
medlem på egen bekostnad anmälas och delta.
* Informerades om skrivelse och svar avseende internationella prov. Bestämmelserna för
internationella prov medför att arrangemangen blir för omfattande
* Beslutades efter begäran från bland annat Taxklubben inköpa 500 nya regelhäften.
* Avdelades till Mästerskapen 2010:
- Landskampen: Christoffer S och Roger L
- SmåhundsSM: Walde D
- HarhundsSM Ingvar K
- DreverSM: Anders A
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* Beslutades att JoU kommittén ansöker hos SKK om ändring av utställningsresultat på en för
hög hund som fått 3:e pris i stället för noll pris.
* Beslutades att tillstyrka Ove Germundsson som examinator för drever.
* Beslutades att meddela SKK att SDK inte har några invändningar mot att drivande vildsvinshundar nyttjar samma regelsystem som andra drivande hundar. SDK förutsätter också att de
deltar i revideringen av drevprovsreglerna så snart som möjligt.
* Siv B har genomfört domarkonferens i Finland med cirka 40 deltagare

PR-kommittén:
* Informerades om drevern i media, flera bra artiklar i jakttidningar och lokalpress under 2009.
* Informerades om brev från Jan D Upplands DK angående försäkringsfall där rovdjur river
hundar och hundar med ödem. Bestämdes att vid marsmötet besluta om detta ärende skall vara
föremål för ett eget seminarium.
* Beslutades att utbetala 3000 kr i ersättning till nuvarande webbmaster
* Beslutades att 15 mars är sista datum för inlämning av material till årsbok 2010
Ekonomikommittén:
* Meddelades att reglering av kostnader från exteriörkonferensen 2009 är klar
* Dag H bedömde att 2009 års resultat slutar på 0
* Beslutades att bemyndiga Christoffer S att teckna avtal med Lena L om arvode enligt offert och
enligt tidigare arbetsbeskrivning (Roger L deltog inte vid beslutet)
* Beslutades att bemyndiga Lena L att inköpa programvara för redovisning och medlemsHantering för ett belopp om högst 10000 kr.
Kansliet:
* Meddelades att ansökan för utställningarna 2012 insänts till SKK.
Ordföranden:
* Beslutades att fastställa arbetsordningen för SDK 2010
* Diskuterades beslutet om de stora rovdjuren och jakt på rovdjur. Konstaterades att SDK stödjer
SKK rovdjurspolicy och att det gäller framledes.
* Medelades att SDK förtjänstmedalj är registrerad och officiellt godkänd.
§ 9. Skrivelser och rapporter
Orienterades om att SDK
* Har svarat ja på SKK förfrågan om att tillhandahålla hundar domarkonferensen 2012
* Inte har deltagit i Mydog 2010 i Göteborg 7-10/1 2010
* Inte har deltagit i Hund 2009 i Stockholm 12-13/12 2009
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* Inte deltagit i Jordbruksverkets möte för lantrasföreningar i okt 2009
* Inte anmäler någon till SKK sekreterar kurs 7-8/11 2009
* Inte nominerar någon till årets Bragdhund
* Svarat positivt på SKK förfrågan om gemensam digital anmälningsblankett
* Konstaterades att SKK skrivelse om ändrade stadgar inte påverkar SDK.
* Konstaterades att SKK angående åldersgränser inte påverkar SDK verksamhet
* Beslutades att inte lämna remissvar på Brukshundsklubbens remiss om etiska regler för
utställningar och tävlingar
§ 10. Övriga frågor
* Fastställdes tidigare beslutordning för utarbetande av bestämmelser för championat från 2012.
* Beslutades att Christoffer S får i uppgift undersöka vilka lokalklubbar som vill ha DS 2011 och
DS 2012
* Beslutades att tilldela SDKsm till Ivar Ander, Lars Elgh och Urban Strandberg alla Västmanlands DK.
§ 11 Nästa möte
Nästa CS-möte genomförs i Upplands Väsby den 20-21 mars 2010.
§ 12 Mötets avslutning
Sammanträdet avslutades av ordf som tackade de närvarande för ett väl genomfört möte.
Vid protokollet
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