
SVENSKA DREVERKLUBBEN 

Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, söndagen 28 september 

2014, Katrineholm 

 

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, Annika Andersson, Charlotta Löfgren, Göran 

Hagman 

Suppleanter: Dick Edman 

Frånvarande: ordinarie ledamöter, Ronny Westin, Anders Andersson, Pertti 

Jokinen samt Johan Berggren, suppleant 

Dick Edman 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 Göran Hagman. 

5. Fastställande av dagordning 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

6. Medlemshantering 

Frågan om en eventuell ändring av medlemshanteringen diskuterades. CS 

arbetar vidare med frågan. 

7. Ekonomihantering, kassör 

Frågan om en eventuell ändring av kassahanteringen diskuterades. CS arbetar 

vidare med frågan. 

8. Tävlingsläget 

Diskuterades Trackers erbjudande om sponsring av mästerskapen 2014 (ej Har-

SM). CS beslutar att anta Trackers erbjudande om sponsring. Varje hund som 

deltar ska bära en Tracker, om inte ingen start i respektive tävling. 



Genomgicks det senaste vad gäller de närmsta årens mästerskap. Klart är att 

Uppland arrangerar NM 2017 och Kronoberg SM 2017. 

9. Verksamhetsområden 

Diskuterades frågan om vissa lokalklubbars verksamhetsområden. Med 

anledning av detta uppmanar CS Jönköping och Hallands lokalklubbar att själva 

lösa sina problem för dreverns bästa och klubbens rykte. 

10. Nedläggning av Västmanland och Örebro 

Representanter från Sörmland, Västmanland, Örebro och Östergötland var 

inbjudna till samråd med CS kring de nedläggningshotade klubbarna. Efter 

samrådet fattande CS följande beslut: att godkänna Västmanlands 

nedläggning. CS kommer att hjälpa till med att få ut information till 

medlemmarna om att välja en ny lokalklubb. CS kommer att vara behjälpliga 

med att geografiskt dela upp Västmanland så att Dalarna, Uppland och 

Sörmland tar hand om var sin del. CS kommer att förvalta kvarvarande medel. 

För Örebros del ser CS att det finns två alternativ: 

- närliggande klubbar undersöker intresset om att arrangera t.ex. utställning i 

samarbete med Örebro 

- gå samma väg som Västmanland, alltså lägga ner klubben och få 

medlemmarna att välja en annan lokalklubb. 

11. Övriga frågor 

A, Bidrag för drevprovsutbildning 

Diskuterades bidragsdelen för de domare som lokalklubbarna sänt till 

drevprovsutbildning. CS beslutar att avsätta 25 000 kr till reseersättning. 

B, Dispensansökan parning 

Kjell Andersson informerade om den dispensansökan som inkommit om att en 

hanhundsägare vill ta en 16:e kull. Ansökan avslogs. 

C, Budget exteriördomarkonferens 

Diskuterades den kommande exteriördomarkonferensen och ekonomin kring 

denna. 

D, PRA 

Kjell Andersson informerade om att vid SKK:s avelskommittés kommande möte 

kommer PRA för Drever att diskuteras. 

12. Avslutning 

Då inget mer förelåg tackade ordföranden för visat intresse och avslutade dagens 

möte. 
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