SVENSKA DREVERKLUBBEN
Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, fredagen den 13/6 2014,
Tällberg

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,
Annika Andersson
Suppleanter: Göran Hagman, Gunilla Landell
Lena Lindström, kassaförvaltare
Frånvarande: Magnus Wallin och Ronny Westin ordinarie ledamöter samt
Sabine Dinning-Svensson, 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 Ingvar Karlsson.
5. Fastställande av dagordning
§ 7 Förtjänstmedaljer och hederstecken flyttas längre ner på dagordningen och
behandlas före övriga frågor. Därefter fastställdes dagordningen med ett
godkännande.
6. Föregående mötesprotokoll
Protokollet genomgicks, följande togs upp/noterades:
”Ny fördelning av kvaldistrikten för Drever-SM”, CS beslutar att låta stämman
yttra sig angående antalet SM-hundar.
”SDK:s förtjänstmedaljer”, CS beslutar att ändra beslutet angående
förtjänstmedaljer och hederstecken.
Protokollet lades därmed till handlingarna med ett godkännande.
7. Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken

Lämpliga kandidater diskuterades, Kjell Andersson och Anders Andersson
skriver och skickar in ansökan (innan årsskiftet).
8. Skrivelser och rapporter
SKK vill publicera raskompendier på sin hemsida, CS godkänner detta.
SKK kommer att hålla en utbildning i föreningsteknik i Umeå. Information om
utbildningen läggs ut på SDK:s hemsida så att våra medlemmar kan ta del av
den.
SKK kommer att ha ”månadens nationalras” på sin hemsida (förstasidan), de vill
därför ha in lämpliga bilder. Lars Davidsson ordnar detta.
9. Kommittéerna
a. Avelskommittén
- 13 valpar jämfört med samma period förra året, valpbrist ! Diskuterades
förekomsten av herpesvirus, med anledning av detta tar Kjell Andersson kontakt
med Catharina Linde-Forsberg.
Några nya fall av lungödem har inkommit.
Under lördagen kommer de nordiska representanterna samt paret Lang från
Tyskland att träffas för att diskutera samarbeten och avelsrelaterade frågor för
Drevern.
Kjell Andersson och Anders Andersson har gjort en djupdykning i
dreverhistorien och sammanställt jubileumsdelen i årsboken.
Diskuterades den lista med uppfödare som följer rekommendationer och sköter
sig. Kjell Andersson tar fram kriterier för listan till kommande CS-möte.
b. Jakt och Utställningskommittén
Två utbildningstillfällen är avklarade där uppslutningen har varit god. För att få
vara fullmäktige ska du ha genomfört någon av huvudutbildningarna. Lokala
utbildningar bekostas av klubbarna själva.
Diskuterades verksamhetsområden. CS står enhälligt fast vid tidigare beslut.
Till DS framläggs propositionen om antalet SM-hundar där de lokalklubbar som
är villiga att ta på sig ett arrangemang som innebär 12(+1) hundar ombeds att
anmäla detta senast 1/9.
CS beslutar att ersätta Värmlands DK med 34 000 kr för värdskapet av det
Nordiska Mästerskapet.

c. Ekonomikommittén
Budgeten för 2014 som finns i boken är inte korrekt, rätt budget kommer att
förevisas på stämman.
13/6 har klubben 2483 medlemmar.
Fler årsböcker behöver tryckas, Lars Davidsson undersöker pris för detta.
Nya pikétröjor och kepsar har tagits fram. CS beslutar att lokalklubbarna kan få
köpa in dessa, pris för piké är 200 kr + frakt, för kepsar 60 kr + frakt.
d. PR & redaktionskommittén
Årsboken är färdigställd och utskickad.
Vid utställningarna i Leksand i juli kommer det att vara en tik -och
hanhundsparad, samtliga hundar kommer att fotograferas för en framtida
bilddatabas.
Lars Davidsson har varit i kontakt med Westart angående en framtida
bilddatabas.
10. Förtjänsttecken och hedersmedaljer
Till nästa års DS är det valfritt att erhålla hederstecken eller silvermedalj. Den
som har fått en silvermedalj kan byta den mot ett hederstecken. CS behåller
möjligheten att dela ut guldmedaljer, hedersmedlemskap finns som tidigare
enligt stadgarna, ingen stadgeändring görs.
Till de sedan tidigare föreslagna namnen läggs:
Magnus Wallin, Skaraborgs DK, silvermedalj
Anders Blomberg, Jämtlands DK, silvermedalj
Håkan Hedekäll, Östergötlands DK, guldmedalj och hedersmedlemskap.
Två ansökningar om förtjänstmedalj/hederstecken hade inkommit sent och
saknade motivering, dessa ansökningar avslås.
11. Övriga frågor, aktuellt inför stämman
Genomgicks arbetsfördelningen gällande motionerna.
En tyst minut kommer att hållas för de medlemmar som har avlidit under det
gånga året.

12. Avslutning
Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och avslutade dagens
möte.
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