SVENSKA DREVERKLUBBEN
Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, fredagen den 14/6 2013,
Älvkarleby

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, Håkan Hedekäll,
Jörgen Damm
Suppleanter: Magnus Wallin, Annika Andersson
Lena Lindström, kassaförvaltare samt Jonas Kriström, valberedningen
Frånvarande: Anders Blomberg, Maria Guldbacke och Ronny Westin samtliga
ordinarie ledamöter. 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 Kjell Andersson och Anders Andersson.
5. Fastställande av dagordning
Efter att § 8 strukits och de därpå följande punkterna flyttats upp godkändes
dagordningen.
6. Föregående mötesprotokoll (23-24 mars)
Följande togs upp/noterades: i protokollet fört den 23-24/3: information saknas
om att det under DS kommer att vara en sedvanlig genomgång av Jyckedata.
Protokollet lades därefter till handlingarna med ett godkännande.
7. Förtjänstmedaljer och hedersmedlemmar
Följande personer kommer under lördagens middag att tilldelas SDK:s
förtjänstmedalj i silver: Håkan Eklund, Västsvenska, Gösta Mörk, Västsvenska,
och Maria Guldbacke, Västmanland.

8. Skrivelser och rapporter
Undertecknat avtal har inkommit från Sveriges Hundungdom, Kjell Andersson
och Lena Lindström skickar begärda uppgifter.
Jaktjournalen vill göra ett utskick till våra medlemmar, tidningen har därför fått
en medlemslista.
Kallelsen till SKKs KF 27-28/9 är utskickad till våra anmälda delegater.
Martin Svensson deltog vid jakthundskommitténs möte i samband med Elmiamässan och rapporterade från mötet.
Klara och tydliga regler kring utställningsarrangemang efterfrågas. Håkan
Hedekäll håller kontakt med SKK i frågan.
9. Rapport från kommittéerna
Avelskommittén
Årsboken kommer att ligga till grund för avels-och uppfödarkonferansen.
Rapporterades om samarbetet med Tyskland, ett bildspel kommer att visas under
konferensen.
Diskuterades lungödemsläget, Anders Andersson kommer att visa stamtavlor
(fyra led) där lungödem är markerat.
Registreringarna ligger på +72 jämfört med samma period förra året.
Jakt & Utställningskommittéen
Förslaget till nya drevprovsregler samt komplettering till championaten är insänt
till SKK 1/6.
Vid nästa års DS i Tällberg kommer en rikskonferens att hållas för att utbilda i
de nya drevprovsreglerna. Fem orter runt om i landet kommer att hålla lokala
konferenser.
Ekonomikommittéen
Kan konstateras att klubben har en bra ekonomi, vi har t.o.m. 12/6 -2013 2457
medlemar.
Diskuterades Jönköping DK:s ansökan om aktivitetsbidrag i samband med
Elmia-mässan. CS beslutar att bevilja Jönköpings ansökan om 8 000 kr.
Diskuterades förslaget att inför de stora jaktmässorna (Elmia, Bosjökloster,
Tullgarn och Fäviken) ska CS kontakta aktuell lokalklubb och be dem att mot en
ersättning ordna med respektive mässa. CS beslutar att anta förslaget.

Diskuterades eventuellt nytt medlemsregister.

Redaktions- & PR-kommittéen
Årsboken är klar och utskickad.
Den nya hemsidan är under arbete, förhoppningen är att kunna ha den igång
under tidig höst. En liten förhandsvisning kommer under lördagens stämma.
Bildspelet på hemsidan är uppdaterat.
10. Övriga frågor, aktuellt inför stämman
Genomgicks motionerna och fördelades uppdrag att föredra CS beslut.
11. Avslutning
Martin Svensson tackade för visat intresse och avslutade dagens möte.
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