Protokoll fört vid CS möte 20/8 2017 i Upplands-Väsby

1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Upprop samt suppleanters rösträtt

Närvarande: Martin Svensson, Göran Hagman, Anders Andersson, Kjell Andersson,
Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Ronny Westin, Anders Blomberg, Per
Björklund, Peter Karlsson, Hans Johansson, Denny Andersson, Mikael Tranberg,
Jim Söderberg och Jonas Kriström.
Frånvarande: Christian Janson
Denny Andersson deltar med rösträtt i Christian Jansons frånvaro.
Övriga deltagare var Lena Lindström, Ingvar Andersson, Lars Davidsson, Agneta
Davidsson.

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ronny Westin och Kjell Andersson

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

6. Inkommen post

Göran Hagman meddelade att mejl med nya medlemmar kommer till honom från
SKK och de skickas vidare till Lena Lindström.

Martin Svensson har fått programmet för Småhunds-SM 2017 och när några
detaljer som återstår är ordnade kommer information till styrelsen.

Kjell Andersson påpekade att våra protokoll från Dreverstämman och styrelsemöten
även ska skickas till Annika Klang på SKK. Göran Hagman ordnar det. Ingvar
Karlsson skickar årsbok 2017 till SKK.

7. Framtiden

Ett förslag har inkommit från mediakommittén angående att centralstyrelsen ska
skriva en proposition om att kallelsen med tillhörande dokument skickas ut till
delegaterna på kommande dreverstämmor via mejl. Anders Blomberg fick i uppdrag
att skriva ett förslag på proposition som ska skickas ut till hela styrelsen.*

8. Medlemsfrågor

I dagsläget är medlemsantalet 3035 stycken vilket är mycket tillfredsställande.

Det är viktigt att våra uppfödare får information om det fria medlemskapet som
gäller för nya dreverägare. Hans Johansson efterlyste ett formulär (blankett) som

ska skickas ut till uppfödarna som sedan valpköparna kan fylla i och uppfödarna
skicka in till klubben. Ett formulär tas fram av mediakommittén och det ska finnas
tillgängligt för alla på hemsidan.
9. Hemsidan

Charlotta Löfgren informerade om hur arbetet med hemsidan fortskrider. Mallarna
för lokalklubbarnas hemsidor är nu klara och det finns två alternativ att välja
mellan. Hon redovisade en checklista om vad lokalklubbarna behöver göra inför
övergången till ny hemsida. Charlotta Löfgren önskade att vi har en klar budget för
framtida förändringar och drift mm. Det är för i år budgeterat 200000 kr för PR,
hemsida, information och trycksaker. Mediakommittén återkommer med ett förslag
på vad som krävs för driften framöver.
10. Kommittéerna

Avelskommittén:

Kjell Andersson informerade att det i dagsläget har registrerats 595 stycken valpar
vilket är 55 stycken fler än förra året vid samma tid. Arbetet med nya RAS har
diskuterats samt typen på vissa drevrar tenderar att gå åt det något luftigare hållet,
vilket ger bland annat högre drevfarter. RAS är ett CS-dokument som kommer att
färdigställas 2018 för att presenteras på det årets stämma.
Kjell Andersson efterlyste en deadline när lokalklubbarna måste ha rapporterat in
resultat mm. för att allt ska hinna komma med i årsboken.
Anders Andersson och Kjell Andersson informerade om vikten av att det ska stå att
parningen är godkänd av avelsrådet, i stället för rekommenderad av avelsrådet. Det
har förekommit att tikägare har skrivit rekommenderad av avelsrådet i annonser
utan att ha frågat. Det kan även vara så att det har blivit en missuppfattning om det
är en lokal avelsrådgivare som rekommenderat. SKK:s inställning är att
avelsrådgivaren inte ska bestämma vilken hane tikägaren vill para med. Mötet
beslutade att när det inkommer en förfrågan om parning så ska information gå ut
till hela avelskommittén.
Hans Johansson tar på sig uppgiften av vara s.k. ”valpjour”. D.v.s. en kontaktman
dit medlemmar kan vända sig när det gäller frågor/problem kring parning och
valpning.
Anders Blomberg påpekade om tidigare diskussion om att certifiera uppfödare som
sköter sig och följer avelskommitténs riktlinjer.

Per Björklund frågade om Anders Andersson och Kjell Andersson kommer att
finnas tillgängliga för efterträdarna i avelskommittén med dokument mm. De
svarade att de står till förfogande även efter att de lämnat sitt uppdrag i CS.
Kjell Andersson informerade om att avelskommittén kommer att träffas en dag för
att fortsätta arbetet med avelsfrågor, speciellt med RAS (rasspecifik avelsstrategier).

Utställnings och jaktprovskommittén:

Kommittén diskuterade höstens drevprov och vilka som representerar
centralstyrelsen på respektive mästerskap. Följande representanter deltar:

Drever-SM i Kronoberg 20/11 2017: Martin Svensson och Per Björklund.
Har-SM i Halland 8/12 2017: Martin Svensson och Göran Hagman.
Småhunds-SM 27/11 2017: Martin Svensson och Hans Johansson.
Nordiska Mästerskapen i Uppland 1/12: Ingvar Karlsson och adjungerad Lars
Davidsson.

Det nationella unghundsprovet kommer även i år att anordnas 28/12 och det ska bli
spännande och se om vi fortsätter den positiva trenden med ökande antal deltagare.
Göran Hagman påpekade att det är viktigt att Tracker förser utskicket av pejlar
med en retursedel, för återsändning av pejl.
Ingvar Karlsson berättade att en ansökan om att få dela ut CACIT på nordiska
mästerskapen har skickats till FCI, men hittills har inget beslut fattats i frågan.
SKK:s regelverk om användandet av motorfordon vid drevprov diskuterades livligt
fram och åter men majoriteten menade att det är våra gemensamma
drevprovsregler som gäller. Ronny Westin redovisade hur man har gjort
skrivningarna i handledningen för just denna fråga. Viktigt att informera om vad
som gäller för att få använda bil som domare. Det är också viktigt att poängtera att
det är domaren som beslutar om motorfordon ska användas för bedömningen.
Mikael Tranberg påpekade en felskrivning i dokumentet om mästerskapsreglerna.
Han påpekade även att en hund som idag driver exempelvis 2+2 rå får samma poäng
som 1 rå. Vi har tidigare diskuterat om att premiera de hundar som driver full tid
alltså 90 min framför en byggbar 1:a (2+2). Ronny Westin fick i uppgift att göra
justeringar i dokumentet för hemsidan, där detta ska framgå tydligt.

Ronny Westin redovisade lite undersökningar han gjort angående ”hitta älghund”.
Det har skapats av några personer på ideell basis och upplevs, av de som tittat på
sidan, som mycket informativ, lättnavigerad och med snabba uppdateringar. Kjell
Andersson lovade att ta kontakt med huvudpersonen i fråga och se om det finns
möjlighet att även Dreverklubben kan kopplas till plattformen för ett liknande
upplägg. SKK:s arrangera jaktprov är tänkt att i nästa etapp byggas ut till något
liknande men eftersom det drar ut på tiden så är det bra om vi ser oss om efter
alternativ.
Ronny Westin lyfte frågan om när vi nu ökar i medlemsantal kanske skulle satsa på
en så kallad ”mentor” i varje lokalklubb som nya och oerfarna dreverägare kan
vända sig till med frågor om till exempel injagning mm. Ronny Westin fick i
uppdrag att vid nästa konstituerande möte även ha ”mentor” med. Han påtar sig
även uppdraget att formulera ett dokument som förslag till mentorskapet.

Mikael Tranberg undrade om det inte finns ett samordnat program för
utställningsregistret mm. Så att flera kan vara med och hjälpas åt. Per Björklund
har en kontakt som han pratar med och återkommer i frågan.

Ekonomikommittén:

Martin Svensson berättade om arbetet i kommittén. Han framförde förslag om hur
arbetet med klubbens ekonomi skulle kunna förbättras.
Lena Lindström informerade att det fortfarande saknas betalning för två annonser i
årsboken.
Reseräkningsunderlaget ska skickas ut till alla nya i styrelsen genom Jonas
Kriströms försorg.
Hans Johansson frågade om det förekommer något jobb med att ordna sponsorer till
klubben nu när sponsorgruppen är upplöst. Styrelsen har i dagsläget inte den tid
som krävs för det uppdraget men mediakommittén får jobba vidare i frågan. Hjälp
av lokalklubbarna kommer definitivt att behövas. Per Björklund hade också tankar
om sponsringsfrågan och menar att, om medlemmarna ger sitt godkännande till att
deras mailadresser får skickas ut till valda sponsorer för att användas vid
reklamutskick, är detta korrekt enligt PUL. Denna förfrågan till medlemmarna kan
man förslagsvis göra vid utskick av inbetalningskort.
Ingvar Karlsson berättade att det under hösten kommer att genomföras ett antal
domarträffar med anledning av att det tillkommit två delmoment på drevproven.

Hans Johansson efterlyste en checklista för arrangerande lokalklubb på våra
mästerskap. En sådan lista ska ordnas och han fick i uppgift att tala med Bengt
Eriksson i Jönköpings DK om han vill hjälpa oss med en?

Lena Lindström påpekade att utställningsansvarig i respektive lokalklubb är riktigt
dåliga på att kontrollera om alla anmälda hundägare är medlemmar i svenska
Dreverklubben. En rejäl skärpning krävs!

Mediakommittén:
1. Boken
1.1 SDK utställningsregister: Per Björklund och Mikael Tranberg.
1.2 SKK utställning: Jim Söderberg
1.3 Drevprovsregister: Per Björklund och Mikael Tranberg
1.4 Viltspårsregister: Göran Hagman
1.5 Sammanställning av register och textredigering av drevprovsberättelse:
Agneta Davidsson
1.6 Bilder till boken: Charlotta Löfgren.
1.7 Annonser alla SM och avel: Göran Hagman.
1.8 Mästerskaps reportage: Skrivs av respektive centralstyrelserepresentant.
1.9 Avelslistor och artiklar. Avelskommittén.
1.10 Register Hederstecken medaljer diplom: Lars o Agneta Davidsson
1.11 Tid för allt som ska tryckas 15/3
1.12 Framtagning av nya diplom: Jonas Kriström och Anders Blomberg. Nytt
diplom innan SM i år.
1.13 Diplom som ska skrivas ut: Martin Svensson
1.14 Lokalstyrelse uppdateringar hanteras av Ronny Westin.

2. Hemsidor
2.1 Charlotta Löfgren informerade att avtal för lokalklubbar är upprättat.
2.2 En prioriteringslista är upprättad för lokalklubbar.

2.3 Hjälpa lokalklubbarna att installera skype och ha en utbildning av hemsida.
3. Lagring och arkiveringsmöjligheter: Molntjänst.
Framtagning av dokument, mallar, logga mm. Charlotta Löfgren och Jonas
Kriström
4. Proposition av stadgeändring kallelse till DS delegat.
Anders Blomberg tar fram förslag.
5. Månadsbrev information till medlemmar.
Martin Svensson skriver och skickar ut till CS innan den publiceras på hemsidan
mm.
6. Framtagning av rutiner för disciplinärenden till SKK: Anders Blomberg
7. Framtagning av ersättningar, rutiner, mässor mm.
Jonas Kriström tar fram underlag.
8. Framtagning av dokument. Registrering av gratis medlemskap.
9. Framtagning till sponsor. Sändlista reklam (medlemmar lista) Anders Blomberg
10. Mentor för nya hundägare i lokalklubbar. Martin Svensson

11. Övriga frågor
Anders Blomberg frågade om vem som i dagsläget jobbar med våra stadgar och det
är Kjell Andersson som gör det jobbet idag.
Göran Hagman hade fått in en fråga från en medlem som frågade om det är tillåtet
att en hund som har opererats för lyrformade ben startar på utställningar, viltspår
och drevprov. Svaret är definitivt nej!

12. Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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*Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen eller via e-post delges lokalavdelningar
och delegater senast tre veckor före Dreverstämman. Till kallelsen ska bifogas
förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse,
valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på
Dreverstämman.
Stadgeförslaget ovan som alla har fått efter DS och borde ha läst eftersom det skulle ha
behandlats vid CS 20 augusti? Förslag till nya stadgar skall godkännas av SKK/CS och
följa den mall som finns på deras hemsida.

