Protokoll fört vid CS möte 20/9 2015 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, Lars Davidsson, Göran Hagman,
Anders Andersson, Kjell Andersson, Ingvar Karlsson, Adam Anduri, Christian Janson.
Suppleant Axel Eriksson deltar med rösträtt.
Övriga deltagare: Lena Lindström och Douglas Ahlqvist.
Frånvarande: Ronny Westin, Charlotta Löfgren och Dick Edman.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ingvar Karlsson och Anders Andersson.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

6. Sponsorgruppen:
Douglas Ahlqvist deltog på mötet som sammankallande i sponsorgruppen som är
underställd centralstyrelsen och ska jobba med att leta sponsorer till SDK. Till sin hjälp
har han Håkan Eklund, Martin Rydiander och Bo Lindström. Douglas redovisade vad som
hänt i gruppen efter stämman och ställde frågan vilka saker gruppen diskuterat som är
värda att jobba vidare med.
Styrelsen beslutade att följande förslag ska jobbas vidare med.
Förlägga stämman till några få platser exempelvis Knistad herrgård och Dalecarlia i
Tällberg för att kanske kunna få rabatterade priser för att vi valt just dem att anordna vår
dreverstämma.
Totalarrangera kvalitetsjakter med drever för företag och organisationer, kanske
tillsammans med hotell/restaurang.
Få våra kennlar att köpa annonsplats på hemsidan och i årsboken.
Upprätta avtal med exempelvis vapenhandlare/bilfirmor om så kallad
relationsmarknadsföring där företagen exklusivt kan vända sig till klubbens medlemmar.
(Viktigt att vi har koll på vad PUL säger i denna fråga.)
Martin Svensson har varit i kontakt med två försäkringsbolag, AGRIA och Gefvert för att
försöka få fram ett sponsoravtal. Agria har det bästa budet men har också de största och
mesta kraven för ett samarbete.
Det fortsatta arbetet med bolagen lämnas över till sponsorgruppen för vidare
förhandlingar.
När det gäller sponsorgruppens arbete så har centralstyrelsen det avgörande beslutet i
samtliga frågor.
Christian Janson påpekade att klubben inte står på ruinens brant men att alla bidrag och
sponsring naturligtvis är välkomna.
Adam Anduri frågade om det skulle vara enklare att få sponsorer om pengarna öronmärks
till en specifik sak eller projekt.
Martin Svensson svarade att det nog kan vara så men att det förmodligen är svårt att få till
en bra lösning med det upplägget.
Axel Eriksson kom med en fråga om hur mycket tid var och en lägger ned på sina
respektive arbetsuppgifter för att få en bild av vad kostnaderna skulle vara rent
affärsmässigt.

7. Medlemshantering i framtiden:
Kostnaden för medlemshantering, ekonomihantering och bokföring som Lena Lindström idag
utför åt klubben är i dag 75.000 kr/år. Ett medlemsregister i SKK kostar idag omkring
90.000 kr/år och det är nog det som gäller i framtiden.
Axel Eriksson frågade vad det skulle kosta att köpa in tjänsten för medlemshantering och
bokföring.
Martin Svensson svarade att totalsumman vet vi inte idag men det är nog värt att kolla upp
för framtiden.
8. Disciplinärende:
En enhällig styrelse beslutade att en person inte längre är önskvärd som medlem i Svenska
Dreverklubben på grund av sin beskrivning av oetisk jakt, personliga påhopp och förtal i
olika grupper på sociala medier.
Beslutet gäller från dagens datum (20/9 2015) och tills vidare.
9. Konstituering:
En konstituerande fråga där Christian Janson går in i avelskommittén från och med dagens
datum. Beslutades att avvakta till nästa CS möte.
10. Kommittéerna
Avelskommittén:
Kjell Andersson berättade om att i dagsläget är det 582 registrerade valpar vilket kan
jämföras med 530 på hela förra året.
Kjell har också besvarat brevet från en medlem angående hans brev till styrelsen om
kritiken från CS av två dreverkennlar i årsboken.
Medlemmen har svarat Kjell att han godtar förklaringen han fått.
Under hösten (21-22/11) kommer Anders Andersson att delta på en avelskonferens
arrangerad av SKK och till våren (23-24/4 2016) kommer en grundkurs i avelsfrågor att
arrangeras av SKK på Öster-Malma.

Ekonomikommittén:
Medlemsantalet kommer förmodligen att öka i år igen och gratismedlemskapet första året
har slagit mycket väl ut då vi har drygt 50% som betalar medlemsavgiften kommande år.
Martin Svensson har skrivit om avtalet på Svenska Dreverklubbens fasta
telefonabonnemang 0650-134 22 och på det viset sparar vi ca.1800 kr/år.
Christian Janson hade lite frågor om vissa utgifter i olika kommittéer och fick svar av
kassören.
För de som löser ett gratismedlemskap så beslutade styrelsen att om man vill bli medlem i
oktober till december ena året så får man även nästkommande år gratis.
En sänkning av annonspriset i årsboken för medlemmar diskuterades och i och med det
kom även frågan upp om hur kostnaderna för årsboken skulle kunna sänkas.
Lars Davidsson berättade att man måste ta bort ett helt ark på 36 sidor för att få en lägre
kostnad på själva trycket.
Lars kollar upp vad en sådan minskning skulle kunna ge i pengar till nästa möte.

Jakt och utställningskommittén:
Exteriördomarkonferens kommer att hållas med Svenska Bassettklubben som arrangör
men där har vi redan fått förfrågan om att hjälpa till med arrangemanget.
Ingvar Karlsson är huvudansvarig från Svenska Dreverklubben och han tillsammans med
Lars Davidsson tar ut deltagande hundar.
Raskompendiet rättades och Lars ser till att det kommer i tryck.
En viktig fråga som kom upp är att det är för stora skillnader i bedömningen hos våra
exteriördomare idag.
Drever-SM går i år i Dalsland och CS representant är Martin Svensson och Lars
Davidsson.
Har-SM går på Gotland och CS representant är Ingvar Karlsson och Lars Davidsson.
Småhunds- SM arrangeras av Västsvenska Dreverklubben och lagledare är Göran
Hagman.

Svenska Dreverklubben borde ha större inflytande och insikt i arrangemanget runt just
Småhunds-SM och det har även efterfrågats av några andra rasklubbar som deltar i
mästerskapet.
Som det är idag är det en inofficiell tävling som Svenska dreverklubben inte har något
med att göra frånsett att vi deltar och betalar en ganska stor summa pengar till (6000 kr
2014).
En enhällig styrelse beslutade att gällande drevprovsregler ska tillämpas och att
Västsvenska Dreverklubben ska kunna redogöra för vad pengarna går till.
Namnbyte på det tilltänkta unghundsmästerskapet för unghundar diskuterades. Flera
namnförslag framkom under mötet. Provet kommer att genomföras som ett unghundsprov.
Göran Hagman, Ingvar Karlsson och Ronny Westin fick uppdrag att kolla igenom
statuterna för provet samt att maila ut ett förslag till övriga styrelsen innan förslaget
skickas ut till lokalklubbarna.
Axel Eriksson frågade hur arbetet med justeringar av nya drevprovsreglerna går och
efterlyste en ny runda med kommentarer från lokalklubbarna.
Nytt utskick kommer under hösten från Ronny Westin.
Diskussionerna med de andra rasklubbarna är i full gång och när det gäller momentet
samarbete/lydnad råder inga meningsskiljaktigheter.
Då frågan kommit från Dalslands Dreverklubb vill styrelsen klargöra att om
arrangörsklubb inte lyckats få med en klubbhund till Drever-SM så har man rätt att delta
med en klubbhund och det ska vara den hund från lokalklubben som placerat sig bäst i
SM-kvalet.
Christian Janson frågade om inte centralstyrelsen kan besluta om att antalet deltagare på
SM-kval ska styras av antal medlemmar i respektive lokalklubb.
Frågan tas upp på nästa möte.
Redaktions och PR kommittén:
Lars Davidsson berättade att arbetet med årsboken 2016 nu påbörjats och att han och
Agneta ska sätta Axel Eriksson i arbete.

Axel Eriksson har påbörjat arbetet med nytt informationsmaterial om drevern. Det blir ett
enklare informationsblad och vill man ha en mera djupgående information så kommer den
att finnas på hemsidan. Axel visade fina bilder som han fått in från våra medlemmar och
har engagerat flera personer som ska hjälpa till med framtagandet av den nya foldern.
Han inventerar just nu vad som finns idag och vad som behövs i framtiden.

Ärenden från lokalklubbar:
Upplands Dreverklubb frågade om vi diskuterat att kvalitetssäkra våra drevprovsdomare.
Svaret är nej och det är upp till varje lokalklubb att avgöra om en domare bör sluta att
döma.
11. Ärenden från medlemmar:
Inget att rapportera.
12. Lokalklubbar Örebro och Västmanland:
Martin Svensson kontaktar de nedlagda lokalklubbarna för att klargöra var deras
respektive klubbkassor finns och som skulle ha skickats in till centralstyrelsen.
13. Skrivelser och rapporter:
Inget att rapportera.
14. Övriga frågor:
Kennelfullmäktige går av stapeln i Stockholm 3-4/10 2015 och Martin Svensson och Kjell
Andersson deltar samt om den tredje platsen inte går att avboka så beslutade en enhällig
styrelse att annan person får följa med.
Kjell Andersson redogjorde för frågan angående ersättning för rovdjursskador som
innebär att motionen till DS i frågan är åtgärdad.
Christian Janson önskade att vi varannan gång kunde förlägga mötet i Örebro för att
jämna ut restiderna lite mellan styrelseledamöterna.
Nästa möte som är i mars 2016 blir i Örebro.

15. Avslutning av mötet:
Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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