Protokoll fört vid CS möte 17-18/3 2018 i Upplands-Väsby

1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande ordinarie ledamöter: Martin Svensson, Anders Andersson, Göran Hagman,
Charlotta Löfgren, Kjell Andersson, Ingvar Karlsson, Christian Janson, Ronny Westin,
Hans Johansson.
Suppleanter: Denny Andersson, Mikael Tranberg, Per Björklund och Peter Karlsson.
Rösträtt för suppleanter: Denny Andersson och Mikael Tranberg deltar med rösträtt.
Övriga deltagare: Lena Lindström, Bo Lindström och Leif Andersson, Ingvar Andersson,
Bo Johansson, Agneta Davidsson och Lars Davidsson.
Frånvarande: Anders Blomberg, Jim Söderberg och Jonas Kriström.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Kjell Andersson och Christian Janson.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med beslut att lägga till en ny punkt angående stadgar. Punkten
lades till som punkt 12.

6. Disciplinärenden
På AU beslutades om att samtliga av de aktuella fallen skulle anmälas till SKK:s
disciplinnämnd, men mötet beslutade att som en första åtgärd ge de aktuella personerna en
kraftig skriftlig varning för deras uppträdande. Den skriftliga varningen ska skrivas under
av hela styrelsen.

7. Kommittéernas arbete
Avelskommittén
Kjell Andersson berättade om kommitténs arbete. De har haft mycket diskussioner om
lungödem och det fortsatta arbetet med den frågan. Hur ska vår drever se ut i framtiden,
då vi kan konstatera att våra exteriördomare har mycket skilda bedömningar. Ett förslag
framkom att vi i Svenska Dreverklubben anordnar en egen träff med våra exteriördomare
för att få till en så samstämmig bedömning som möjligt. Martin Svensson fick i uppgift att
se över möjligheterna att få till en träff med inbjudna domare. Det har även pratats om
avelspoängen på tikar. Det kommer i år att delas ut 26 avelsdiplom i guld till tikar och
endast ett till hanar.
Christian Janson ifrågasatte varför det delas ut avelsdiplom till de hundar vars ägare inte
har följt avelskommitténs rekommendationer och poäng kommer ifrån kullar vad gäller
exempelvis hundar med för hög inavelsprocent, omeriterade föräldradjur mm.
Ronny Westin tog upp frågan som diskuterats på tidigare styrelsemöten, om att certifiera
uppfödare. Anders Blomberg fick på det mötet i uppgift att ta fram ett förslag. Då han inte
är närvarande på detta möte så vet vi i dagsläget inte hur arbetet har fortskridit. Martin
Svensson redovisade ett förslag på hur riktlinjerna för att vara en certifierad uppfödare
skulle kunna se ut.
Det framkom förslag på att bara avelsdiplom i guld delas ut och den som vill ha ett i silver
och brons får ta kontakt med centralstyrelsen för att få ett utskrivet och hemskickat.

Ekonomikommittén:
Christian Janson rapporterade att 2017 var ett fullt normalt år. Den positiva
medlemsutvecklingen och att årsboken har blivit billigare att trycka föranleder den
positiva skillnaden mot budgeten. Tryckeriet har varit mycket tillmötesgående och trevliga
vid kontakt.
Vid årets slut var det 3223 medlemmar i klubben och fram till 15/3 2018 har 2624
medlemmar betalt medlemsavgiften för 2018. Det är fullt normalt vid den här tiden på
året.
Det finns ett problem med att icke medlemmar startar på utställning, drevprov och
viltspår. Det är otroligt viktigt att ansvariga i lokalklubbarna kontrollerar att de startande
hundägarna är medlemmar innan start.
Mötet beslutade att ersättningen för Lena Lindström höjs från dagens 75000 kr till 85000
kr.
Mötet beslutade även att Agneta Davidsson ersätts enligt tidigare uppgörelse för sitt arbete
med att ta fram årsboken. Agneta och Lars Davidsson bjuds även på stämman i Halland.
Revisorerna Bo Lindström och Leif Andersson lovordade redovisningen av ekonomin. De
kom med ett förslag för att öka inkomsterna på annonser i årsboken. Förslaget är att Lars
Davidsson får 50 % av de inkomster han kan få in på annonser. Inget beslut fattades i
frågan. Revisorerna konstaterade även att beslut som fattats på styrelsemöten ibland
saknar uppföljning. De har även konstaterat att en stor del av styrelsens arbete går åt att
jobba med att ta fram material till årsboken. Hur ska årsboken se ut i framtiden? Det är
inte rimligt att lägga så mycket tid på årsboken i framtiden. De frågade även om storleken
på styrelsen är bra som den är idag eller om det räcker med att vara lika stor som innan
förra stämman? Frågan ligger hos valberedningen och i slutändan är det stämman som
beslutar om storleken på styrelsen.

Jakt och utställningskommittén:
Drever-SM arrangeras 23/11 av Skaraborgs DK och CS representanter är Per Björklund
och Mikael Tranberg.
Har-SM arrangeras 22/10 av Västernorrlands DK och CS representanter är Göran Hagman
och Jonas Kriström.
Småhunds- SM arrangeras 26/11 förmodligen utanför Ydre i Östergötland. CS
representant är Hans Johansson.

Nationellt unghundsprov arrangeras 28/12. Det har förekommit åsikter om provets
tidpunkt mm. Göran Hagman skickade ut ett förslag till de norra lokalklubbarna och fick
svar från tre klubbar. Det är inte meningsfullt att dela upp provet bara för några få hundar
så provdatumet som varit tidigare kvarstår. Nytt för i år är att det inte utses någon bästa
rå/hjort, har, räv och allroundhund för att ta bort det tävlingsmoment som uppstått. Det
beslutades även att en hund som har startat på ett öppenklassprov och tagit ett förstapris
inte får delta. Hans Johansson lovade att ställa upp med att skänka priser som sedan som
tidigare lottas ut.
Nordiska Mästerskapen arrangeras i år av Norge och CS representanter är Ingvar Karlsson
och som adjungerad till styrelsen Lars Davidsson.
Per Björklund och Hans Johansson lyfte frågan om sponsring som vi inte har kommit till
avslut med än. Hans tycker att varje mästerskap borde vara självförsörjande genom
sponsorer. Det poängterades att det är viktigt att det finns tydliga regler vad som förväntas
av oss mm. Mediakommittén och ekonomikommittén fick i uppdrag att ta fram ett förslag
på regelverk. Uppföljning sker 1/5 2018.
Styrelsen beslutade att det ska vara möjligt för en domare att döma två hundar på samma
dag när det gäller unghundsprov. Villkoren är att den hundägare som får starta som
nummer två på dagen har godkänt det. Värt att notera är att den först startande hunden ska
vara kopplad och sitta i bilen innan nästa prov får starta.
Ronny Westin ställde frågan om det är värt att ha några seminarier på stämman då det i
Järvsö var dålig uppslutning!? Styrelsen beslutade att seminarier ska hållas och att vi
jobbar på att få dit medlemmarna.
Sena inrapporteringar av utställnings och drevprovsresultat har blivit ett stort problem och
rejäl skärpning krävs för att få ordning! Styrelsen beslutade att om inte resultatet från en
utställning eller ett drevprov/drevprovsperiod är inrapporterat inom 10 dagar så höjs
stamboksavgiften från det normala 35 kr/hund till 100 kr/hund. Det är även viktigt att det
sker en återkoppling till flera i den lokalklubb som verkar ha missat deadline. Ingvar
Karlsson återkopplar till Lena Lindström vilka lokalklubbar som ska ha förhöjd avgift om
det blir aktuellt i framtiden.

Mediakommittén
Det är problem i kommittén då inte alla slutför de uppgifter de har ålagts. Martin
Svensson tar kontakt med dem för att få ordning och reda.
Charlotta Löfgren jobbar fortsatt med hemsidan och att hjälpa lokalklubbarna med sina
nya sidor.
Hur ska årsboken se ut i framtiden? Martin Svensson tar upp frågan på kommande
ordförandeträff.
8. Konstitution
Hans Johansson byter från avelskommittén till jakt och utställningskommittén.
Mikael Tranberg byter från jakt och utställningskommittén till avelskommittén.
9. Ordförandekonferens
Martin Svensson har skickat ut förfrågan om att vi ska genomföra en ordförandekonferens
i år. Endast en lokalklubb svarade! Konferensen bokades till 28/4 2018 och Martin
Svensson skickar ut inbjudan.
10. Stämman
Stämman arrangeras i år av Hallands DK. Ett problem har uppstått då hotellet vill ha in
alla bokningar senast 14/4 2018 och då har utskicken till delegaterna inte hunnit komma
ut. Martin Svensson tar kontakt med hotellet så fort som möjligt för att kolla om det går
att ändra på det tidiga datumet. Föreslagna seminarier är uppfödarträff, utbildning i
jyckedata och avel.
Nästa centralstyrelsemöte blir på fredagen innan stämman med start kl. 17.00 och
konstituerande möte efter frukost dagen efter stämman eller om stämman går fort direkt
efter den.
Lena Lindström kommer att anmälas av centralstyrelsen som sekreterare för stämman.
Motioner:
Motion om dreverns utseende från Eskil Johansson kan ej behandlas som en motion men
kommer att kommenteras på stämman.
Motion från Värmlands DK rörande att avelspoäng delas ut till ej utställda avkommor.
Centralstyrelsen avslår motionen men avelskommittén jobbar vidare för att lösa
problemet.

Motion från Jämtlands DK rörande att CK i öppen klass på utställning ska få räknas in i
championatet. Centralstyrelsen avslår motionen med anledning av att championatsreglerna
kan ändras först 2022.
Motion från Jämtlands DK rörande nytt datum på det nationella unghundsprovet.
Styrelsen avslår motionen med hänvisning till att Jämtlands DK inte svarade på utskicket
som tog upp just den frågan.
Motion från Jämtlands DK om att sänka drevtiderna för prisdrev i unghundsklass.
Centralstyrelsen avslår motionen med anledning av att drevprovsreglerna kan ändras först
2022.
11. Stadgar
Centralstyrelsen godkände förslaget på nya stadgar med några mindre ändringar som
gjordes direkt. Kjell Andersson skickar in förslaget till SKK för en granskning och sedan
framförs de som en proposition på stämman.

12. SDK:s hederstecken
Styrelsen beslutade att dela ut hederstecken till följande personer:
Jyrki Vuoti

Kronoberg DK

Lars Nilsson

Kalmar DK

Göran Hagman

Sörmland DK

Gerry Karlsson

Sörmland DK

13. Övriga frågor
Mikael Tranberg framförde problemet med att några lokal klubbar inte kan komma
överens om antalet hundar från respektive lokalklubb vid uttagning till Drever-SM. Då
detta har varit ett problem under en längre tid känner sig centralstyrelsen tvungen att gå in
och bestämma för att få slut på konflikten. Centralstyrelsen beslutade att på
uttagningsprovet till Drever-SM så ska Värmlands DK delta med dubbelt så många
hundar som Dalslands DK. Uppföljning ska ske varje år för att se om medlemsantalen i
respektive klubb har förändrats från tidigare år.
Per Björklund frågade när det är tänkt att blodprovstagningen för att forska om lungödem
på våra drevrar ska starta? Kjell Andersson berättade att det på grund av allt tjafs med
regler m.m. legat på is ett tag.

Uppland DK har inkommit med en förfrågan om att få anordna stämman 2019.
Centralstyrelsen beslutade att ge Upplands DK det uppdraget.
Christian Janson och Lena Lindström har fått telefonsamtal från en person som säljer
profilartiklar. Inget beslut i frågan.
Christian Janson frågade hur det har gått med hans motion som bifölls på stämman 2014.
Motionen gick ut på att vi ska vara med och stöta på att staten ska höja ersättningen för
rovdjursdödade hundar. Martin Svensson har tagit upp frågan vid flera tillfällen utan att få
gehör, men tar det med sig till nästa möte med jakthundskommittén.
Anders Andersson frågade om hur vi ska göra med klubbens kartotek! Kjell Andersson
tar åter kontakt med berörda personer på SKK. Hittar vi ingen lösning så får det bli
folkrörelsearkivet.
14. Avslutning
Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Göran Hagman
Sekreterare

Kjell Andersson

Christian Janson

Martin Svensson

Justerare

Justerare

Ordförande

