
SVENSKA DREVERKLUBBEN 

Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 23-24/3 

2013, Uppsala 

 

1. Sammanträdets öppnande 

 Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade dagens möte. 

2. Upprop och suppleanters rösträtt 

Närvarande, ordinarie ledamöter: Martin Svensson, Kjell Andersson, Lars 

Davidsson, Ingvar Karlsson, Pertti Jokinen, Anders Andersson, Jörgen Damm, 

Ronny Westin, Håkan Hedekäll (endast söndag) 

Suppleanter: Magnus Wallin, Annika Andersson 

Mikael Tranberg, valberedningen samt Lena Lindström, kassaförvaltare (endast 

lördag) 

Frånvarande: Anders Blomberg och Maria Guldbacke, ordinarie ledamöter 

samt Göran Johnsen, suppleant 

Suppleanterna går in med rösträtt. 

3. Val av sekreterare för mötet 

 Till att föra dagens protokoll valdes Annika Andersson. 

4. Val av justeringsman 

 Till att justera dagens protokoll valdes Ronny Westin och Anders Andersson. 

5. Fastställande av dagordning 

 Följande tillägg/kompletteringar gjordes: 

Två punkter tillkom: föregående CS-protokoll samt motioner. Under punkt 6 

AU-mötets protokoll kommer CS att fatta beslut i de frågor som AU behandlade 

på AU-mötet. 

Därefter fastställdes dagordningen. 

6. AU-mötets protokoll 

Genomgicks AU-mötets protokoll från den 24/2, följande togs upp/noterades 

eller gick till beslut: 



 - SKK:s valberedning önskar få in synpunkter/förslag på sammansättningen i 

 jakthundskommittén. 

CS anser att Henrik Barnekow har agerat olämpligt och att han därför inte bör få 

fortsatt förtroende. CS beslutar att föreslå Anders Dahlgren (Taxklubben). Kjell 

Andersson och Martin Svensson ordnar med förslaget. 

- SKK:s grundregler är utskickade på remiss, behandlas på CS möte i mars 

Remissen skulle ha besvarats den 28/2, något svar har därför inte inkommit från 

SDK. 

- Delegater till Kennelfullmäktige 

CS beslutar att Annika Andersson utses till ersättare. Sedan tidigare är Martin 

Svensson, Kjell Andersson och Lars Davidsson utsedda. Anmälan ska vara inne 

senast 31/3, Lars Davidsson ordnar med det. 

- SKK-nyheter 

I kommande årsbok kommer en sida med SKK-nyheter, däribland nya 

köpeavtal. 

- Ansökan till ny dreverdomare vid utställning 

Ansökan från domaren hade förkommit, problemet är löst och domaren är 

godkänd för aspiranttjänstgöring. 

- Provtagning av lungödemshundar för framtida DNA-analys 

Diskuterades förslaget om blodprovstagning av lungödemshundar och en 

eventuell finansiering av detta. CS ställer sig positiv till förslaget och 

viljeriktningen är att finansiera projektet, beslut tas dock efter att Kjell 

Andersson och veterinär Åke Hedhammar har utformat en plan för projektet. 

7. Föregående CS-protokoll 

 Genomgicks föregående CS-protokoll, följande togs upp/noterades: 

- Avelskonferensen lades i samband med DS. 

- Europapokalen. Drever representeras av Jyrki Vouti och Slagstigen Qitty 

Protokollet lades därmed till handlingarna med ett godkännande. 

8. Genomgång av uppdrag som ålades CS av DS 2012 

A, Motion till SKK om dispensansökan för tre förstapris på hare att ingå i SE 

JCH 



Den motion om dispensansökan som sändes in fick avslag. 1/6-2013 ska förslag 

till nya drevprovsregler vara insänt. I samband med detta går det att göra ett nytt 

försök. Diskuterades också kombipriset räv + hare (tass + tass) som i dagsläget 

inte är championatsgrundande. CS beslutar att Ronny Westin och Kjell 

Andersson skriver en ny motion till SKK om en dispens för de tre förstaprisen 

på hare samt om kombipriset räv + hare. 

B, Revision av SDK:s stadgar 

Genomgicks förslag till nya stadgar. Stadgarna skall fastställas av DS och 

sändas in till SKK:s föreningskommitté. Revisionen av lokalklubbsstadgarna 

skjuts på framtiden tills SDK:s stadgar är godkända. 

C, Utvärdering av medlemsavgift för ungdom upp till 25år 

AU föreslår att SDK ansluter sig till Sveriges hundungdom som kan hänvisa 

medlemmar till oss. CS beslutar att SDK ansluter sig till Sveriges hundungdom. 

D, Fortsatt arbete med de nya drevprovreglerna, utbildning och tryckning 

Arbetet med utbildningspaketet fortsätter, vidare diskuterades olika upplägg på 

utbildning. Förslag att lägga en utbildning i samband med DS i Leksand 2014. 

9. Besök från Tyskland 

Kjell Andersson redogjorde för Johannes Langs besök i september förra året, ett 

bildspel kommer att visas på kommande DS och en artikel kommer i årsboken. 

10. Hamiltonplaketten och SDK:s förtjänstmedaljer 

Kjell Andersson har lämnat in en ansökan om att två dreverkennlar ska tilldelas 

Hamiltonplaketten. Besked om resultatet lämnas på kennelfullmäktige. 

CS föreslår att SDK:s förtjänstmedalj i silver tilldelas: Gösta Mörk och Håkan 

Eklund, Västsvenska DK samt Maria Guldbacke, Västmanlands DK. 

11. Ekonomi 

 Genomgicks ekonomin för 2012 och 2013 samt budget för 2014.  

Aktivitetsbidrag diskuterades, även ett förslag till formulering av kriterier för att 

erhålla bidrag. Martin Svensson renskriver förslaget som sedan sänds ut till CS, 

beslut fattas då alla är nöjda med formuleringen. 

Diskuterades skapandet av en eventuell ny film med Drever. 

12. Uppfödar- och avelskonferens 



Kjell Andersson redogjorde för upplägg, program, föreläsare m.m. SDK har 

ansökt och fått bidrag för lokalkostnader. CS beslutar att stödja Upplands DK 

med 15 000 kr till DS. 

 

13. Redogörelse från kommittéerna 

 Jakt och utställningskommittén 

 Ingvar Karlsson redogjorde för gångna års mästerskap.  

 Till årets mästerskap är följande lagledare: 

 Drever-SM: Martin Svensson, Håkan Hedekäll och Lars Davidsson. 

 Har-SM: Ingvar Karlsson och Lars Davidsson 

 Landskampen: Ingvar Karlsson och Lars Davidsson 

 Småhunds-SM: Annika Andersson och Lars Davidsson 

 

 CS beslutar att följande hundar tas ut till 2013 års Landskamp i Finland: 

- Ackers Friska, äg Mikael Tranberg 

- Slagstigens Qitty, äg Jyrki Vouti 

- Klippingens Sissi, äg Lennart Hedin 

- Nillas Castor Zack, äg Bengt Matspers 

Jyrki Vouti ombeds att ta fram ett PM med information kring jaktprovsstart i 

Finland. Ett PM med ordningsregler för deltagarna kommer också att tas fram. 

 

Långtidsplan Drever-SM 

2014 Skaraborg 

2015 Östergötland tillfrågas 

 

 Avelskommittén 

Anders Andersson meddelar att alla listor är utskickade.  

Kjell Andersson redogör för det tidigare nämnda projektet med att samla in 

blodprov från lungödemshundar. Syftet är att försöka hitta gener som bär på 



lungödem. Kjell Andersson och veterinär Åke Hedhammar tar fram en plan för 

projektet som eventuellt kan komma att starta i höst. 

CS beslutar att ge Magnus Wallin ansvar för Jyckedata. 

 

PR-kommittén 

Lars Davidsson redogjorde för läget med årsboken. 

CS beslutar att en ny skrivare köps in till Lars Davidsson. 

Hemsidan - SDK har stort behov av att snabbt få fram en ny hemsida. CS 

beslutar att Lars Davidsson, Magnus Wallin och Annika Andersson ges i 

uppdrag att så fort som möjligt ta fram en ny hemsida till en kostnad på max 

60 000 kr. 

Diskuterades SDK:s 70 års jubileum 2014, hur ska vi uppmärksamma detta? 

14. Skrivelser och rapporter 

Skrivelse från Västmanlands DK där klubben meddelar att de inte kommer att 

ha någon verksamhet under året utan endast en förvaltande styrelse. Håkan 

Hedekäll redogör för de problem som klubben har stått inför. CS diskuterade 

därefter frågan och vad som kan göras under året. Diskuterades även eventuella 

framtida sammanslagningar av lokalklubbar. 

En tilltänkt utställningsdomare för drever har varit i kontakt med Håkan 

Hedekäll, vi behöver få in en ansökan från henne innan hon kan gå vidare. 

Vidare diskuterades behovet av nya dreverdomare, Håkan Hedekäll tar fram ett 

kostnadsförslag för en preparandkurs till nästa möte.  

15. Motioner 

 1. Stödmedlemskap i SDK (Sörmlands DK) 

CS avstyrker motionen med motiveringen att förslaget inte är ekonomiskt 

genomförbart.  

2. Gratis medlemskap i SDK under ett år för nya dreverägare (Jönköpings DK) 

CS avstyrker motionen med motiveringen att förslaget inte är ekonomiskt 

genomförbart.  

3. Förslag om rullande årsavgift (Jönköpings DK) 

 CS avstyrker motionen då förslaget inte är administrativt genomförbart. 

 4. Höjning av startavgiften till 450 kr (Gävleborgs DK) 



 CS avstyrker motionen och hänvisar till CS proposition. 

5. CS uppmanas att ta tag i de problem som några lokalklubbar står inför 

(Kalmar läns DK) 

CS avstyrker motionen med motiveringen att initiativet bör komma från 

lokalklubben och inte från CS. CS kan stödja och hjälpa lokalklubbarna men 

inte tvinga dem att gå samman/samarbeta. 

6. Motion om nya regler för jaktchampionat (Upplands DK) 

CS avstyrker motionen men synpunkterna läggs till kommande utredning om 

nya championatsregler och hänskjuts till jakt-och utställningskommittén. 

7. Redovisning av läget med lungödem, bedömning av åtgärder och sanktioner 

(Värmlands DK) 

CS avstyrker motionen med motiveringen att frågorna anses besvarade med 

den redogörelse som lämnas under avelskonferensen i samband med DS. 

8. Drevprovsregler (Östergötlands DK) 

CS avstyrker motionen med motiveringen att det på förra årets DS togs ett 

enhälligt beslut i frågan 

 

CS proposition till Dreverstämman 2013 

CS föreslår att drevprovsavgiften ska bestämmas av arrangerande lokalklubb. 

Motivet är att lokalklubbarna redan idag bestämmer kostnaden för utställningar 

och viltspårprov, detsamma bör även gälla drevprov. 

16. Övriga frågor 

- CS anmälan av sekreterare och vice sekreterare till DS. CS föreslår Lena 

Lindström till sekreterare och Ann-Christine Söderlund Gustafsson till vice 

sekreterare. 

-Diskuterades och informerades om policy för kostnadsersättning. Ersättningen 

avser förbrukningsmaterial såsom papper, toner etc. 

- Diskuterades det material som finns kvar hos Siv Bengtsson. Martin Svensson 

och Magnus Wallin åker till Siv och går igenom materialet samt det material 

som finns på arkivet i Varberg 

-Diskuterades SDK: s bildspel som eventuellt behöver en översyn.  

- Diskuterades SDK:s medlemsregister som är svårt att administrera och innebär 

mycket extra arbete. Ses över till nästa möte. 



- Lars Davidsson uppmanar alla som kallas till ett CS-möte att alltid anmäla sin 

närvaro. 

 

17. Avslutning 

Då inget mer förelåg tackade Martin Svensson för visat intresse och avslutade 

mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

……………………….. 

Annika Andersson 

 

 

 

 

………………………..  …………………….. …………………….. 

Ronny Westin  Anders Andersson Martin Svensson 

 


