Protokoll fört vid CS möte 16/6 2016 i Järvsö

1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Martin Svensson, Lars Davidsson, Göran Hagman, Anders Andersson,
Kjell Andersson, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Ronny Westin, Christian
Janson, Axel Eriksson och Adam Anduri.
Övriga deltagare var Lena Lindström, Bo Lindström, Walde Dahlstrand samt
Håkan Hedekäll
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ingvar Karlsson och Kjell Andersson
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
7. Förtjänstmedaljer och hedersmedlemmar
Centralstyrelsen beslutade att tilldela hedersmedalj i silver till Bernt Olsson och
Dan-Erik Persson Gävleborg DK, Eva Persson Skåne DK och Torgny Larsson Södra

Älvsborg DK. Hedersmedalj i guld till Mats Persson Skåne DK, Stig Eckervad
Jönköping DK.
Centralstyrelsen föreslog att Dreverstämman utser Lars och Agneta Davidsson som
hedersmedlemmar.

8. Hamiltonplaketten och SKKs förtjänsttecken
Inget att rapportera.
9. Skrivelser och rapporter
Martin Svensson berättade att Småhunds-SM kommer att gå av stapeln 27/11 2017
med förläggning på Solviks Camping vid sjön Sommen i Östergötland. Kostnaden
för varje rasklubb och Jaktjournalen som sponsor är 6000 kr.
Nordiska Mästerskapen arrangeras i år av Upplands DK och de har inkommit med
en fråga om det är okej att en uppfödare sponsrar med ett presentkort på en
drevervalp från sponsorns kennel. Centralstyrelsen ser inga problem med detta men
påpekar vikten av att det är tydliga regler för vad som gäller för den som vinner
priset.
Martin Svensson visade det svar som han skickat till Västsvenska DK angående de
frågor som inkommit från dem. Han redovisade även för alla handlingar som
skickats in till SKK om drevprovsreglerna.
10. Kommittéerna
Avelskommittén:
Kjell Andersson informerade om att arbetet med nya RAS fortsätter och att
utvecklingen för drevern är mycket positiv med många registrerade valpar.
Den 31/5 2017 har det registrerats ca 400 drevervalpar vilket är en ökning med 102
stycken mot föregående år! Anders Andersson har haft fullt upp med att hjälpa
tikägare och blivande dreverägare.
Anders Andersson påpekar att det är lite olyckligt att det står att parningen är
rekommenderad av centrala avelsrådgivaren i annonserna på hemsidan då det
ibland endast har varit en information till tikägaren. Anders Andersson tycker att
det bör stå godkänd av avelsrådet i stället. Anders Andersson och Kjell Andersson
återkommer med ett förslag på hur det ska se ut framöver.
Utställnings- och jaktprovskommittén:

Ingvar Karlsson och Lars Davidsson visade det nya raskompendiet för våra
exteriördomare. Mötet beslutade att trycka upp 200 stycken för att ha till försäljning
för 50 kr/styck. Mötet beslutade även att revideringsår bör stå med i foldern.
Europapokalen går i år i Montenegro och Håkan Hedekäll informerade om att han
kan ställa upp som domare om det behövs. I dagsläget finns ingen kandidat så
Utställnings- och jaktprovskommittén fick i uppgift att ta ut en lämplig kandidat.
Det krävs ett RR på den hund som ska åka dit.

Ekonomikommittén:
Lena Lindström informerade om att medlemsantalet var 2862 stycken 15/6 2017
vilket borde innebära att vi i år når över 3000 medlemmar vi årets slut. Lena
Lindström berättade även om problemet med våra norska medlemmar som betalar
med kontanter skickade i kuvert. Det förekommer även norska pengar som sedan
måste växlas till svenska med en växlingskostnad som följd.
Christian Janson redogjorde för hur arbetet i ekonomikommittén har fortskridit.
Han redovisade den inkomna fakturan för arbetet med hemsidan. Kostnaden för
hemsidan är i dagsläget uppe i ca 65 000 kr och det är klart inom ramen för de
100 000 kr som beviljades av förra årets Dreverstämma.
Axel Eriksson frågade om vilket betalsystem som ska användas för medlemsavgifter
mm. Mötet beslutade att använda Payson som betalsystem.

Redaktions och PR kommittén:
Lars Davidsson berättade att årsboken är tryckt och ute hos medlemmarna.
Kostnaden för boken landade i år på ca 170 000 kr och ca 65 000 kr i porto.
Centralstyrelsen tycker att det är positivt att vi kunnat få ner kostnaderna och så
har vi fått ett brev från en medlem som tycker att vi gjort ett mycket bra jobb med
årets årsbok.

11. Övriga frågor
Martin Svensson berättade att han hade tänkt börja stämman med en tyst minut för
att hedra de medlemmar som gått bort under året.

Centralstyrelsen gick igenom dagordningen till stämman punkt för punkt och
bestämde vilka som ansvarar för vad.
12. Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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