SVENSKA DREVERKLUBBEN
Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3
2014, Upplands Väsby

1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade helgens möte.
2. Upprop och suppleanters rösträtt
Närvarande, ordinarie ledamöter: Martin Svensson, Kjell Andersson, Lars
Davidsson, Ingvar Karlsson, Pertti Jokinen, Anders Andersson, Ronny Westin,
Håkan Hedekäll, Annika Andersson, Anders Blomberg
Suppleanter: Göran Hagman, Sabine Dinning-Svensson
Jonas Kriström, valberedningen samt Lena Lindström, kassaförvaltare och
Christian Janson, revisor (endast lördag)
Frånvarande: Magnus Wallin, ordinarie ledamot samt Gunilla Landell,
suppleant
Göran Hagman 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 Ingvar Karlsson.
5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
6. AU-mötets protokoll
AU-mötets protokoll från den 8/2 kommer att behandlas under respektive berörd
punkt och lades därmed till handlingarna.
7. Kommittéernas arbete
a. Avelskommittén
Anders Andersson och Kjell Andersson redogjorde för de listor som har
publicerats på hemsidan och som kommer att finnas i årsboken.

Kjell Andersson redogjorde för det fortsatta samarbetet med Tyskland, flera
valpar har sålts och ännu fler har efterfrågats.
Diskuterades ett utökat samarbete i avelsrelaterade frågor inom Norden. CS
beslutar att bjuda in två representanter från vardera Finland, Norge och
Danmark till DS i Tällberg 2014 samt från Tyskland Johannes Lang med fru.
Diskuterades avelsannonser på hemsida och i årsbok. CS beslutar att ta bort
annonser för drevrar som avelskommittén har stoppat från fortsatt avel.
b. Ekonomikommittén
Genomgicks ekonomin för 2013 och 2014 samt budget för 2015.
Diskuterades obetalda annonseringsskulder. CS beslutar att på nästa års
inbetalning av medlemsavgiften läggs skulden på som avgift för de medlemmar
som berörs.
Lars Davidsson ges i uppdrag att trycka upp stadgarna.
c. Jakt och Utställningskommittén
Ingvar Karlsson redogjorde för gångna års mästerskap.
Till årets mästerskap är följande personer CS representanter:
Drever-SM: Annika Andersson och Lars Davidsson.
Har-SM: Ingvar Karlsson och Lars Davidsson
Landskampen: Martin Svensson och Lars Davidsson
Småhunds-SM: Håkan Hedekäll och Lars Davidsson
Europapokalen: CS beslutar att sända Jyrki Vouti som deltagare.

Långtidsplan mästerskap (klubbarna är tillfrågade/tillfrågas)
Har-SM

2015 Gotland
2016 Sörmland
2017 Halland

Drever-SM

2015 Dalsland
2016 Östergötland
2017 Kronoberg

NM 2017 Uppland

Ny fördelning i kvaldistrikten för Drever-SM.
Redogjordes för förslaget om en ny fördelning i kvaldistrikten för Drever-SM.
Den nya fördelningen av SM-hundar baseras på det totala antalet medlemmar i
varje kvaldistrikt och syftar till att ge en så jämn och rättvis fördelning som
möjligt. Den innebär också en sänkning av antal SM-hundar till 11 (+1). CS
beslutar att anta förslaget om en ny fördelning i kvaldistrikten och en sänkning
av antalet SM-hundar till 11(+1). Pertti Jokinen reserverar sig mot beslutet.
CS beslutar att lägga fram en proposition till DS om att antalet SM- hundar kan
komma att utökas till 13 om det finns sex lokalklubbar som är villiga att ta på
sig ett arrangörskap som innefattar 13 hundar.
För fullständig redogörelse av den nya indelningen se ”mästerskapsregler” i
årsbok och hemsida.
Nya mästerskapsregler
Redogjordes för förslaget om nya mästerskapsregler. Förslaget har formulerats
utifrån inkomna remissvar från lokalklubbarna. CS beslutar att anta förslaget,
Pertti Jokinen reserverar sig mot beslutet. För fullständig redogörelse av
mästerskapsreglerna hänvisas till ”mästerskapsregler” i årsbok och på hemsida.
Utbildning nya drevprovsregler
Redogjordes för planeringen av utbildning i de nya drevprovsreglerna. CS
beslutar att lokalklubbarna kommer att få ersättning för de domare som deltar i
utbildningen. Diskuterades inköp av tjänst på internet, ”quiz” i drevprovsregler
(liknande jägarexamen). CS beslutar att köpa in ovan nämnda tjänst, Ronny
Westin ansvarar för frågematerialet.
d. PR och redaktionskommittén
Arbetet med årsboken fortskrider. Kjell Andersson och Anders Andersson har
gjort en historisk återblick med anledning av klubbens 70-års jubileum.
Lokalklubbarna uppmanas att bli bättre på att få med alla uppgifter (ägare,
adress osv.) när de rapporterar in sin tävlingsverksamhet.
8. Hemsidan
Den nya hemsidan har tagits i bruk, problem har uppstått med några
lokalklubbars sidor. Lokalklubbarna låg kvar på en Windowsserver som inte var
kompatibel med SDK:s Linuxserver.

9. Hamiltonplaketten och förtjänstmedaljer
SDK ansöker om att ytterligare en dreveruppfödare ska erhålla
Hamiltonplaketten.
CS beslutar att SDK:s förtjänstmedalj i silver ska tilldelas: Christoffer
Cederberg, Dalarnas DK samt Anders Eriksson och Bo Malmberg, Sörmlands
DK.
10. Ekonomi
CS beslutar att avsätta 25 000 för en bilddatabas (används i avelsarbetet).
11. 70-års jubiléet (inbjudan och program)
Diskuterades och genomgicks programmet för DS i Tällberg.
CS beslutar att ersätta Dalarnas DK med 15 000 kr.
12. Ersättningar
Diskuterades en ändring av årsboksredaktionens adjungerade ersättningar. CS
beslutar att årsboksredaktionens adjungerade ersättningar höjs till 10 000 kr.
Ingvar Karlsson och Lars Davidsson deltar inte i beslutet.
CS beslutar att till SDK:s centrala avelsrådgivare skall 5 000 kr/år utgå i
ersättning.
Diskuterades SDK:s förtjänstmedaljer. CS beslutar att gå tillbaka till de
förtjänsttecken som fanns tidigare samt att skriva en proposition till DS om ovan
nämnda stadgeändring.
13. Pikétröjor
Diskuterades inköp av nya pikétröjor och nya kepsar. CS beslutar att inköpa
nya pikétröjor samt nya kepsar.
14. DS
CS anmälan om sekreterare och vice sekreterare till DS. CS föreslår Lena
Lindström till sekreterare och Annelie Hedekäll till vice sekreterare.
15. Lokalklubbar
Diskuterades nedläggningarna av lokalklubbarna Örebro och Västmanland.
Diskuterades lokalklubbarnas verksamhetsområden. CS beslutar att
verksamhetsområdet för SDK:s lokalklubbar är hela Sverige.

16. Sociala medier
Diskuterades användningen av sociala medier. SKK:s policy för digitala medier
ska föras in i årsbok, på hemsidan samt sändas ut till lokalklubbarna.
17. Motioner
1. Införande av regioner i SDK (Västsvenska DK, Södra Älvsborgs DK)
CS avstyrker motionen med motiveringen att den enskilde medlemmens
inflytande minskar, avståndet mellan CS och medlemmarna blir längre samt att
demokratin försvagas.
2. Chipläsare till drev- och viltspårdomare (Dalarnas DK)
CS avstyrker motionen med motiveringen att det är hundägarens ansvar att
hålla med chipläsare.
3. Förslag om att Drever-SM skall avgöras över två tävlingsdagar
(Västernorrlands DK)
CS avstyrker motionen med tillägget att DS återremitterar motionen till CS för
utredning.
4. Regelverk till hjälp för avelsarbetet (Västernorrlands DK)
CS avstyrker motionen med hänvisning till det arbetet som redan bedrivs för att
stävja de som missbrukar rekommendationerna.
5. Mästerskapsregler (Västsvenska DK)
CS avstyrker motionen och ber att Västsvenska DK redogör för den tankebana
som ligger bakom motionen.
6. Lungödem (Västsvenska DK)
CS avstyrker motionen med motiveringen att vid DS 2013 togs beslut om att
stödja ett forskningsprojekt kring lungödemsproblematiken.
7. Tidpunkt för årsmöte (Västsvenska DK)
CS avstyrker motionen med motivering att årsboken blir fördröjd med minst
motsvarande tid.
8.” Rekommenderad till fortsatt avel”(Kronobergs DK)
CS tillstyrker motionen.

18. Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser eller rapporter hade inkommit.
19. Övriga frågor
Sörmlands DK skall medverka vid jaktmässan på Tullgarn, klubben ombeds att
inkomma med specifikation över sina utlägg kring mässan.
20. Avslutning
Då inget mer förelåg tackade Martin Svensson för visat intresse och avslutade
mötet.
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