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Protokoll från Svenska dreverklubbens CS-möte 2010-03-21 
 

1. Sammanträdet öppnas 
Christoffer Schildt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 

2. Upprop samt suppleanters rösträtt 
Närvarande ledamöter: 
Anders Andersson, Kjell Andersson, Roger Lindström, Lars Davidsson, 
Ingvar Karlsson, Dag Hansson, Walde Dahlstrand och Håkan Hedekäll 
Närvarande suppleanter: 
Göran Johnsen och Jonas Kriström 
Frånvarande ledamot: 
Ronny Westin: 
Frånvarande suppleant: 
Maria Guldbacke 

 
3. Val av sekreterare 

Siv Bengtsson valdes till att föra mötets protokoll. 
 

4. Val av justeringsmän 
Lars Davidsson och Ingvar Karlsson 

                           valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

5. Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från CS-möte 2010-02-07 granskades och lades till handlingarna 
utan påpekanden. 

 
6. Fastställande av dagordning 

Fastställdes föreslagen dagordning med ändringar 
                       
7. Förberedelser inför DS 2010 

Fastställdes programmet för DS 2010 
 
Kl 0900-1030 Seminarium Avel Kjell och Anders 
  Seminarium Championat Roger L 
  Utbildning Jyckedata Annelie K 
Kl 1030-1200 Seminarium drevprovsregl Ronny och Ingvar 
  Försäkringsfrågor Gefvert AB 
  Utbildning Jyckedata Annelie K 
Kl 1200-1300 Lunch 
Kl 1300-1400 Föredrag Hundar, jakt och etik, Daniel Ligné 
Kl 1430  Dreverstämma 
 
Beslutades vidare att CS föreslår Elisabeth Gester till sekreterare för DS 
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Beslutades att avvakta med beslut om när prisutdelningen skall ske. Beslut 
tas då det är klarlagt vilken lokal som är lämpligast.  

 
8. Behandling av motioner 

1. Angående rekrytering av drevprovsdomare (Västsvenska) 
Beslutades att tillstyrka motionen   
2. Angående avgift för drevprov (Uppland) 
Beslutades att tillstyrka motionen                              
3. Angående deltagande med klubbhund vid DreverSm (Östergötland) 
Beslutades att avstyrka motionen  
4. Angående tvådomarsystem vid mästerskap (Östergötland) 
Beslutades att avstyrka motionen  

 
9. CS förslag till DS 2010 

Fastställdes CS förslag till DS 2010 om prioriterade uppgifter för 2010/2011. 
Förslaget går ut på att under 2010/2011 prioritera hemsidan, samarbete med 
de övriga jakthundsklubbarna och att utveckla avelsrådgivningen. 
   

10. Kommittéerna 
Avelskommittén: 
- Beslutades att inte skicka någon till kurs för avelsråd 16-17/10 2010 
- 20 rapporter om lungödem i årsbok 2010. Diskuterades vilka åtgärder som 
  skall vidtas och kan vidtas.  
- Beslutades att Anders Andersson får betalt medlemskap i Norge och 
  Finlands dreverklubbar. 
- Orienterade om skrivelse från SKK om raser berörda av SRD. 
   Konstaterades med tillfredsställelse att drevern inte är med på listan 
 - Beslutades att hund med 2 st lungödemsrapporter skall bort från listan 
 
Utställnings- och jaktprovskommittén: 
- Beslutades att svara på remiss championat maa gemensamma nordiska best 
  att SDK önskar bibehålla att ck i jaktklass skall var championats- 
  grundande. Christoffer  Schildt skriver SDK remissvar 
 - Orienterade om skrivelse angående utvärdering av SmåhundsSM 
- Orienterade om att DK/SKK godkänt raskompendium 2009 för drever 
- Orienterade om skrivelse från SKK om krav för bidrag till domar- 
  konferenser 
- Beslutades att tidigare beslut avseende Europacupen kvarstår. Beslutades 
  att ordf tar upp frågan med JK/SKK på seminariet på Öster-Malma 9-10/4 
- Orienterade om inbjudan till Landskamp 2010 

                             - Beslutades att tillskriva SKK angående dispens för slopande av start på  
                              ordinarie viltspårprov för championatet. Roger L fick uppgiften. 

- Beslutades att ansöka om auktorisation som examinatorer för drever för  
 Håkan Hedekäll 

                              - Beslutade att inköpa Guldhundar och som tidigare skänka en till  
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                        lokalklubbarna, ytterligare beställda guldhundar debiteras med 400 kr/st 
- Beslutades efter genomräkning omfördela norra och södra delen av kval 
  distrikten för DreverSm 
- Beslutades att sänka deltagande hundantalet i Har-SM 2011 till 8 hundar, 
och att inte räkna in egenskapspoängen vid uttagning för deltagande. 
Vid lika drevprovspris går den före som har den längsta drevreprisen. 
Hundar med rådjursrenhetspris (RR) får tillgodo räkna sig 12 poäng extra. 
 
 PRkommittén: 
- Orienterade om kvarstående arbete med årsbok 2010 
- Beslutades att beställa 2000 stycken ”klämmor” för nummerlappar 
 
Ekonomikommittén: 
- Redogjorde för slutligt resultat 2009 
- Orienterade om resultatet från revision för 2009 
- Beslutades att fastställa förslag till budget för 2010 
 
Kansliet: 
- Orienterade om skrivelse från SKK angående rapportering av förtroende- 
  valda. Ny anmälan behöver insändas efter DS 2010. 
- Katalogisering av årsbok på SKK 
 -Revision 2009 godkändes 
 
Ordföranden: 
- Beslutades att bordlägga beslutet om anmälan till steg-2 utbildning för ordf 
  30-31/ 2010 till CS mötet i aug/sept 2010 
- Beslutades att bevilja 4000 kr till Sörmlands DK som stöd för deltagande 
  på Swedish Game fair  
- Beslutades att bevilja Örebro 4000 kr i aktivitetsstöd enligt ansökan  
- Beslutades att tilldela förtjänstmedalj i silver till Marie Lindberg, 
  Västmanlands dk 
- Beslutades att tilldela förtjänstmedalj i silver för Jörgen Johansson 
   Kronobergs dk 
  Beslutades att tilldela SDK;s GM till Siv Bengtsson, Walde Dahlstrand och 
  Dag Hansson. (Alla ledamöter deltog inte vid beslutet). 
- Beslutades att ordf deltager i SKK konferens för jakthundsklubbar 9-10/4 
- Beslutades om preliminär ansvarsfördelning med anledning av att kansliet 
  avvecklas från 2010-06-30  
 

11. Skrivelser och rapporter 
- Beslutades att fortsättningsvis skall inkommande och utgående 
  handlingar redovisas på hemsidan under fliken ”Handlingar” 

 
12. Övriga frågor 

- Siv B redogjorde för utbildning av utställningsdomare och marknadsföring 
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  av drevern i Finland samt meddelade (inte utan viss stolthet) att hon blivit 
  ombedd att komma tillbaka till Finland för att döma utställning. 
- Orienterades om att SKK valpförmedlingssajt blivit försenad 
- Granskades och diskuterades kort den debatt som varit i jaktpressen 
  avseende vargjakten 
- Angående revidering av championatsbestämmelserna beslutades att 
 * Arbetsgruppen förslag är huvudinriktning 
 * CS förordar arbetsgruppen förslag 
 * CS tillför ytterligare förslag med samma inriktning 
 * Tidsplan genomförs utan förändringar 
 

          13               Nästa Möte 
 

                              Beslutades att nästa möte genommförs i samband med Dreverstämman 
                              samt kommande möte i Upplands Väsby 7-8 augusti 2010 
 
            
           14             Mötets avslutning 
            
                             Sammanträdet avslutades av ordf som tackade de närvarande för ett väl                  
                             genomfört möte. 
                           
                            
                            Vid protokollet 
 
 
 
                            Siv Bengtsson                                              Christoffer Schildt 
                            sekreterare                                                    ordförande 
 
 
 
 
                            Lars Davidsson                                             Ingvar Karlsson 
                            Justeringsman                                               Justeringsman 


