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Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben 
Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00 

 
En tyst minut hölls för drevervännerna 

Lennart Davidsson, Alf Johansson och Håkan Petrén 
 
 

1. Mötets öppnande 
 Ordförande Martin Svensson hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 
2. Upprop och röstberättigade 

Närvarande: 
Martin Svensson, ordinarie  Maria Gullbacke, suppleant  
Lars Davidsson, ordinarie  Siv Bengtsson, ledamot i valberedningen 
Håkan Hedekäll, ordinarie   
Anders Andersson, ordinarie   Frånvarande: 
Kjell Andersson, ordinarie  Göran Johnsen, suppleant 
Jörgen Damm, ordinarie  Mikel Fransson, suppleant 
Ingvar Karlsson, ordinarie  Revisor 
Ronny Westin, ordinarie 
Pertti Jokkinen, ordinarie 
Anders Blomberg, ordinarie 
 
Alla ordinarie ledamöter var närvarande med rösträtt 
 

3. Val av sekreterare 
Till att föra dagens protokoll valdes Anders Blomberg. 
 

4. Val av justeringsmän 
Till att justera dagens protokoll valdes Anders Andersson och Kjell Andersson. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes efter komplettering av övriga frågor. 
 

6. Föregående mötesprotokoll 
Styrelsemötesprotokollet från 17 juni 2011 godkändes. 
Protokollet från det konstituerande mötet 18 juni 2011 godkändes efter komplettering. 
Protokollet från 10 juli 2011godkändes efter beslut om att utbetalningar till enskild inte 
redovisas i protokoll eller på hemsidan. 
 

7. Revidering av gällande championatsregler 
Enligt CS-beslut på mötet 10 juli tillskrev Kjell Andersson SKKs jakthundskommitté 
om att komplettera reglerna för drevprovschampionat JCH med att tre förstapris på hare 
skulle återinföras som championatsgrundande merit. SKKs jakthundskommitté avslog 
begäran och meddelade att ändringar inte kan genomföras förrän 2014 i samband med 
att de nya drevprovsreglerna träder i kraft. Detta bekräftades muntligt av ordföranden 
för jakthundskommittén i samband med Kennelfullmäktige i slutet på september. 
Anders Blomberg föreslår att Svenska dreverklubben skickar en skrivelse till SKK att 
återgå till gamla championatsreglerna fram till 2014 och att Martin Svensson formulerar 
och skickar in skrivelsen. 
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Styrelsen beslutade efter votering att godkänna förslaget. Mot beslutet reserverade sig 
Kjell Andersson, Håkan Hedekäll och Lars Davidsson med motiveringen att det var en 
meningslös åtgärd med tanke på att vi redan fått avslag av SKK och att det skulle vara 
bättre att återkomma med ett väl förankrat förslag när vi får möjlighet att ändra 
reglerna. 
 

8. Kommittéernas rapporter 
   
Avelskommittén 
Kjell Andersson informerar från kommittés möte. Vårt nya avelsprogram RAS skall 
genomföras i praktiken vilket kräver mycket information speciellt om de förändringar 
som gäller från årsskiftet 2011/2012. Vi diskuterade även möjligheterna att få mer 
bilder på hanar som rekommenderas. Förslag till hantering av årsboksmaterialet i CS 
behandlades på uppdrag från CS-mötet 17 juni 2011.    
 
Styrelsen beslutade att: 

 Undersöka möjligheten att förändra hemsidan så att bilder på hanar lättare kan 
läggas in.  

 Lägga ut sammanfattning av RAS mm enligt bilaga 1. 
 Bifalla arbetsordning gällande hantering av material till årsboken enl. bilaga 2. 

 
Jakt och utställningskommittén 
Ronny Westin och Ingvar Karlsson informerade om resultatet från den andra 
remissomgången angående nya gemensamma drevprovsregler att gälla från 2014. Kjell 
Andersson informerade om att SKK startat arbetet med ett inrapporteringsprogram för 
de nya drevprovsreglerna med utgångspunkt i att alla klubbar med drevprov skall kunna 
rapportera i samma system.  
 
Styrelsen stöder kommitténs fortsatta arbete med regelrevideringen 
 
Styrelsen beslutar datum för följande arrangemang: 

 Drever-SM i Jönköpings dreverklubb 23/11 2012 
 Harhund- SM i Gävleborgs dreverklubb, datum inte fastställt 
 Småhunds- SM 26/11 2012 
 Landskampen arrangeras i Norge 7/12 2012. 

 
Styrelsen beslutade att föreslå Göran Fastén som examinator för exteriördomare på 
drever. 
 
Ordföranden Martin Svensson deltar i Svenska Jägareförbundets och SKKs 
Jakthundskommittés seminarium på Öster Malma 2012-04-13-14(se inbjudan, bilaga 4). 
Ordföranden fick särskilt i uppdrag att driva dreverklubbens uppfattning i vargfrågan. 
 
PR Kommitéen 
Lars Davidsson och Maria Gullbacke informerar om åtgärder för att värva nya 
medlemmar och behålla gamla medlemmar. 
 
Styrelsen godkände det PM som har tagits fram för att skickas ut till nya dreverägare 
för att stimulera dem till att bli medlem i klubben och beslutade att Lars Davidsson 
köper 6 nya rollups med dreverinformation bl. a. till mässor. 
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9. Ekonomi 
Pertti Jokkinen informerar om klubbens ekonomiska ställning. Resultat och 
balansräkning för 2011 samt budget 2012 redovisas och behandlas vid nästa CS. 
 
Informerades om att alla reseräkningar med omkostnader i samband med CS-möten och 
dreverstämman skall vara inskickade senast 1 månad efter mötet till kassören Lena 
Lindström. 
 

10. Information från ordföranden 
Vid nästa CS-möte behandlas bl.a.: 

 Frågan om ständigt medlemskap och regler för vad detta skall kosta.  
 Verksamhetsberättelse för 2011 och verksamhetsplan för 2012.  
 Planering av Dreverstämman 2012 som föreslås starta 13.00. 
 Budget för Dreverklubbens kostnader för dreverstämman. 

 
Styrelsen beslutade att Uppland arrangerar DS 2013 och att Dalarna tillfrågas om att 
genomföra DS 2014. 
 
Styrelsen beslutade efter diskussion att Lars Davidsson lägger ut en enkät på 
hemsidan med en lämplig fråga om hur besökarna ställer sig i vargfrågan. 
 

11. Övriga frågor   
Östergötlands dreverklubb planerar att genomföra en ungdomsjakt den 28-29 
oktober 2011 och ansöker om ett aktivitetsstöd på 3000 kr för att genomföra detta enligt 
bilaga 3. 
 
Styrelsen beslutar att bevilja 3000 kr. 
 

12. Nästa möte 
Beslutade styrelsen att nästa styrelsemöte skall hållas som endagarsmöte 31 mars 
klockan 10 på Scandic i Upplands Väsby.  
 

13. Mötets avslutning 
Ordföranden Martin Svensson avslutar mötet. 

 
 
 
Sekreterare 
 
 
Anders Blomberg 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Martin Svensson    Anders Andersson       Kjell Andersson 
Ordförande     Justeringsman       Justeringsman 
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Bilaga 1 
 
 
Utdrag ur RAS för drever 2011-2015 

Vi ändrade 1/1 2012 policyn för antal valpar efter hanar till ett mera lättöverskådligt 
          system: 
 

 Avelskommittén anvisar meriterade individprövade hanar (utställning, drevprov) för 
avkommeprövning (unghundslista) 

 Hanen får producera 5 kullar, men om inte 25 valpar kunnat registreras tillåts ytterligare 
en kull (25-30 valpar vid normal kullstorlek)* 

 Om resultaten på drevprov för hanens valpar är tillräckligt bra får ytterligare 10 kullar 
produceras förutsatt att inte mer än en valp rapporterats för lungödem eller att andra 
omständigheter gör att hanen är olämplig att använda i stor skala (totalt ca 80 valpar vid 
normal kullstorlek) 

 Ytterligare 10 kullar kan senare tillåtas för hanar med låg risk för lungödem vilket 
innebär ett uppehåll på 2 år för att de senaste födda valparna skall ha kunnat utveckla 
lungödem (totalt ca 130 valpar vid normal kullstorlek)** 

 Avbryt användningen av hanen när avelskommittén rekommenderar detta. 

 Minimera parningar med inavelsökning över 6,25 genom riktad rådgivning. 

 
  * Svenskfödda kullar 
** Med tanke på att endast 365 valpar registrerades 2011 kommer vi inte i år rekommendera 
någon hane till mer än 15 kullar. 
 
Observera också texten i SKKs grundregler nedan när det gäller parning av tik. 
3:5 att alltid veterinärbesiktiga tik över 7 år före parning och bifoga intyget till registrerings-
ansökan. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan 
få en valpkull.  
Tik över 7 år får inte användas i avel om den inte tidigare haft en valpkull. (SKK:s Uppfödar- 
och kennelkonsulentkommitté ger ytterst sällan dispens från denna regel). 
En tik får maximalt ha 5 kullar. 
 

Kjell Andersson  Anders Andersson  
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Bilaga 2 
 
Förslag till beslutsgång för revidering av artiklar mm i årsboken 
 
Bakgrunden är den ändring som CS beslutade om vad beträffar rekommendation av hanar till 
förra årsboken, vilket väckte ett antal frågor om hur arbetsgången skall vara. De problem som 
uppstod var att listan var känd i förväg så det framgick tydligt att det var oenighet i CS. Detta 
utnyttjades till att splittra och skapa osämja i onödan. Detta fortplantade sig till Dreverstämman 
som inte blev konstruktiv trots att beslutet korrigerades vid CS dagen före.  
För att undvika detta föreslår vi följande: 

 Inga listor eller artiklar som inte är fastställda av CS som är av karaktären att de 
innehåller bedömningar läggs ut på hemsidan 

 Senast två veckor före CS-mötet i mars skall CS-ledamöterna tillsändas materialet som 
skall fastställas 

 Senast en vecka före mötet sänds synpunkter med avvikande mening och korrigeringar i 
övrigt till den som är ansvarig för materialet (gärna även positiva) 

 Eventuella förslag till ändringar av skrivningar som inte författaren är beredd att ändra 
efter beslut i den kommitté som det gäller skall beredas som ett ärende till CS och 
skickas ut före mötet 

 CS fattar beslut helst i enighet 

 Materialet publiceras i årsboken och efter beslut i CS på hemsidan 

 Under beredningen hålls materialet inom CS så att det inte sprids på annat sätt t.ex. på 
lokalklubbarnas hemsidor och det skall inte heller läggas ut på dessa hemsidor före det 
finns på SDK:s hemsida 

 CS-ledamot eller suppleant skall inte delta i diskussion och beslut som rör medlem i den 
egna lokalklubben 

 Efter beslut i CS handlar ledamöterna lojalt med beslutet om man inte har reserverat sig, 
vilket kan undvikas om besluten är enhälliga. 

 
 
Kjell Andersson         Anders Andersson       Jörgen Damm 
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Bilaga 3. 
 
Ansökan om aktivitetsstöd 
Östergötlands dreverklubb kommer att genomföra en ungdomsjakt den 28-29 
oktober 2011. 
Då även vi ser att medlemsantalet sviktar och medelåldern stiger bland oss 
dreverjägare, anser vi att det är av största vikt att vi på alla sätt försöker lotsa in 
och intressera nya och blivande jägare, att förhoppningsvis skaffa egna drevrar i 
framtiden. 
Fredag. Inkvartering kl.18.00 i Danielshammars jaktstuga (Boxholm) . 
Därefter middag och information, samt att vi visar upp ett antal drevrar och pekar på 
varför vi tycker att de bör skaffa en drever som framtida jaktkamrat. 
Lördag. Tidig frukost och genomgång, sedan jakt hela dagen, med avbrott för 
korv och hamburgare. 
Jan Henriksson från svensk jakt kommer att gör ett reportage under dagen. 
Det är 11st jaktsugna ungdomar anmälda, exklusive faddrar 
(styrelsemedlemmar i ÖDK samt föräldrar). 
Vi tycker det är självklart att det inte ska behöva kosta något för dem som 
kommer, förhoppningen är ju trots allt att vi ska få nya och intresserade 
dreverägare i framtiden. 
Därför ansöker vi om ett aktivitetsstöd från SDK på 3000 kr. 
Vänligen ungdomsansvariga i Östergötlands dreverklubb 
Magnus Petersson 
Peter Karlsson 
Daniel Ragnehed 

BG ÖDK 5233-8092 
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Bilaga 4 
 
 
      2012-03-02 
 
Inbjudan till Svenska Jägareförbundets och SKKs JhKs seminarium på Öster Malma 
2012-04-13-14 
 
Traditionsenligt inbjuder härmed Jägareförbundet och SKKs JhK till det årliga 
seminariet på Öster Malma. I likhet med tidigare år äger respektive jakthundsklubb rätt 
att skicka en representant. I mån av plats kan ytterligare en representant anmälas, men 
då gäller att aktuell klubb helt bestrider kostnaderna för denne. 
  
 
Preliminärt program (fredag 13.00 – lördag 13.00)                                                                                  
 
• Djurskyddsutredningen 
 
• Regional representation vid Nationella Viltolycksrådet 
 
• IT-baserad resultatredovisning 
 
• Kvalitetskontroll vid jaktprov 
 
• Begäran till regeringen om en konsekvensutredning gällande jakt med lös hud 
 
• Jägareförbundets hundutbildning 
 
• Rovdjurspolitiken 
 
• 2013-års seminarium 
 
• Övriga frågor 
 
Övriga frågor ska skriftligen skickas till nedanstående senat i samband med anmälan. 
Anmälan ska vara JhK tillhanda (kjellbraster@live.se) senast den 20 mars och innehålla 
uppgift om klubb, namn, adress och telefonnummer samt e-mailadress. 
  
 Fasställt program och tider kommer att skickas i samband med bekräftelse. 
 Deltagarförteckning kommer också att skickas ut för att underlätta eventuell 
"samåkning". 
 
Med vänlig hälsning 
 
SKKs JhK 
 

 
  
Kjell Bräster 
sekreterare  


