Protokoll fört vid CS möte 2-3/4 2016 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,
Charlotta Löfgren, Kjell Andersson, Ingvar Karlsson, Adam Anduri, Ronny Westin.
Övriga deltagare: Lena Lindström, Bo Lindström och Jörgen Damm.
Frånvarande: Anders Andersson, Christian Jansson, Dick Edman och Axel Eriksson.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ingvar Karlsson och Ronny Westin.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med beslut att flytta punkt 7 Arbete med reklamfolder och
hemsida till efter lunch. Ny punkt 16 Lokalklubbstadgar.

6. Dreverstämman
Årets stämma arrangeras 17-19 juni av Dalarnas DK och platsen är Tällberg norr om
Leksand. Ersättningen till arrangerande lokalklubb är oförändrat 15000 kr. Kjell
Andersson ordnar program till avelskonferensen och till den är två personer från Norge
respektive Finland inbjudna att delta. Styrelsen beslutade att anmäla Lena Lindström som
sekreterare på stämman och när det gäller ordförandeposten så är det valberedningens sak
att ta fram. Gävleborgs Läns DK har anmält intresse att anordna dreverstämman 2017 då
det sammanfaller med klubbens 60 års firande. Centralstyrelsen ser mycket positivt på
detta då det varit svårt att hitta arrangörer de sista åren.
7. Arbetet med reklamfolder och hemsida
Charlotta Löfgren och inbjudna Åsa Grönlund redovisade sitt arbete med ny folder och
hemsida som dom jobbat med tillsammans med Axel Eriksson. Beslut behöver fattas av
stämman och Charlotta Löfgren och Axel Eriksson fick i uppgift att redovisa allt för
deltagarna där.
8. Motionsordning
Det blir problem när motioner kommer in som strider mot tidigare fattade beslut på
stämman. Inte bra när enskilda styrelsemedlemmar aktivt motarbetar styrelsens beslut.
9. Motioner
Östergötlands DK:s motion angående helt nya drevprovsregler: Avslag med motivering att
det är praktiskt omöjligt med ett sådant förslag när det endast är 11 dagar kvar från
stämman till att SKK ska ha in det reviderade förslaget. Dessutom skulle samarbetet med
de övriga rasklubbarna haverera och det innebär att det bara finns förlorare.
Östergötlands DK:s motion angående att ta bort åldersspärren så hundar kan starta på
drevprov fram till dess ett förstapris erövrats: Tillstyrkes att drever kan starta på drevprov
intill dess förstapris har uppnåtts, oavsett hundens ålder.
Västsvenska DK:s motion angående ungdomsmästerskap: Avslag med motivering att det
finns risk att unga hundförare då startar med rutinerade och meriterade hundar och det
gynnar inte utvärderingen av unga hundar. Anledning till det nationella unghundsprovet
var att få flera unghundar till start samt att även nya hundägare upptäcker det roliga med
att starta på drevprov. Provformen blev en dundersuccé och vi förväntar oss över 50
hundar till start i höst.
Västsvenska DK:s motion angående 3 förstapris på drevprov: Avslag med motivering att
majoriteten av lokalklubbarna som svarat på enkäten önskar att det inte blir 3 förstapris
utan tycker att det räcker med 2 som vi har idag. CS tycker det är viktigt att följa de beslut
som fattats i demokratisk ordning på tidigare stämmor.

Västsvenska DK:s motion angående prispoäng på drevprov: Avslag med motivering att
mästerskapsreglerna redan är reviderade för höstens drevprov. CS kommer att se över
mästerskapsreglerna nästa år då vi särar på sök/upptagningsförmåga samt
samarbete/lydnad och det således blir mer egenskapspoäng.
Västsvenska DK:s motion angående användande av pejl på tävlingar: Avslag med
motivering att tävlingen arrangeras av CS som då också kan sätta krav på deltagarna och
dessutom så ingår detta i strategin att Svenska Dreverklubben ska vara ledande och ligga i
framkant med tävlingsformer och ny teknik. Det finns även en ekonomisk aspekt i det hela
eftersom Tracker skänkte 5 pejlar till våra mästerskap och stämman 2015 till ett värde av
40000 kr och lägger man till det kraftigt reducerade priset när pejlen såldes till deltagarna
så kan vi lägga till ytterligare 60000 kr! Totalt ger det en summa på 100000 kr som kom
Svenska Dreverklubbens medlemmar till godo!
Västsvenska DK:s motion angående momentet jaktlust: Avslag med motivering att det
redan idag finns bedömning av jaktlust i drevprovsprotokollen. Dessutom kommer
jaktlusten att redovisas i drevprovsberättelserna i årsboken.
Skånes DK:s motion angående hunddata på internet: Avslag med motivering att då SKK
just nu håller på att bygga ett system som gäller just det som motionären efterlyser så vore
det dumt att lägga tid, pengar och energi på det.
Skånes DK:s motion angående inrapportering med jyckedata: Avslag med motivering att
problemet redan är åtgärdat.
Jämtlands Läns DK:s motion angående gällande tävlingsregler: Avslag med motivering att
i och med att vi justerat mästerskapsreglerna så kommer taktikkopplingar att försvinna.
Jämtlands Läns DK:s motion angående championatsgrundande utställningsmerit: Avslag
med motivering att det redan idag går att starta en unghund i jaktklass om den är
drevprovsmeriterad eller har ett förstapris på viltspår.
Jämtlands Läns DK:s motion angående jaktchampionatet: Avslag med motivering att det
vore fel att återinföra en poänggräns igen då risken finns att vi återkommer till så kallade
toppar i poängskalan på ett visst poängtal.

10. Centralstyrelsens arbetsfördelning
Motioner ska skickas in till samma person så att inte någon försvinner.
Revisor Bo Lindström önskade att samtlig post diarieförs men frågan är hur vi löser det
rent praktiskt? Martin Svensson tog på sig att ordna det omgående.
Martin visade en pärm som tagits fram tidigare under namnet ”Sekreterarpärm” som borde
revideras och skickas ut till samtliga lokalklubbar och alla medlemmar i CS. Ingvar
Karlsson har innehållet i pärmen som en fil i sin dator och han kollar upp vad som
behöver åtgärdas.
Några av kommittéerna har behov av föryngring och förnyelse av personer med
kompetens. Bo Lindström frågade Kjell Andersson vilken sorts kompetens och vilken
bakgrund som en person behöver för att passa i avelskommittén? Kjell svarade att
datorvana, jakt, hund, avel och forskningsintresse vore önskvärt. Jörgen Damm från
valberedningen påtalade att behovet av en infasning av nya personer på de mest utsatta
positionerna är ett krav.

11. Kommittéernas arbete

Avelskommittén:
Kjell Andersson berättade att alla skrivningar som ska in i årsboken nu är färdiga och
inskickade.
Det har uppstått ett problem med att man registrerar om avelshanar med nya
registreringsnummer så att de kan fortsätta producera valpar under ny identitet i våra
grannländer när de är stoppade från fortsatt avel i Sverige. Vi måste komma överens med
våra grannländer för att få stopp på detta. Frågan kommer att tas upp med representanterna
från Norge och Finland på stämman i Tällberg.
Adam Anduri kontaktar Agneta Egenvall som har forskat mycket på lungödem på drevrar
om hon kan tänka sig ha en föreläsning i ämnet. Procentuellt ökar fallen av lungödem men
det kan också bero på att hundägarna är duktigare på att rapportera lungödemsfall.

Ekonomikommittén:
Klubben gjorde ett plusresultat på ca 37000 kr 2015. Priset för årsboken 2016 landar på
ca 236000 kr (3000 ex.) och revisorn Bo Lindström efterlyste flera offerter från olika
tryckerier för att kolla prisbilden och samtidigt vid förfrågan kunna svara medlemmarna
varför vi valt just det tryckeriet. Lars Davidsson svarade att inte finns så många tryckerier
som både trycker, binder och distribuerar boken som vi har idag men lovade att göra en
koll framöver. Idag trycks boken i Estland. Medlemsutskick till våra uppfödare efterlystes
igen och Martin Svensson och Lena Lindström ordnar så att det blir gjort. Det vore bra
med en utvärdering av det fria medlemskapet och vilka kostnader det medfört. Även
ungdomsmedlemskapet ställer till med problem då det betalas in alla möjliga belopp. Lena
Lindström angav att hon kan fortsätta sköta ekonomibiten och tilläggas bör att hennes
tjänst måste anses som mycket prisvärd.

Jakt och utställningskommittén:
Exteriördomarkonferens kommer att hållas i Upplands-Väsby 17/4. Ingvar Karlsson är
huvudansvarig från Svenska Dreverklubben och han tillsammans med Lars Davidsson har
tagit ut deltagande hundar.
Drever-SM arrangeras 25/11 av Jönköpings Läns DK och CS representanter är Martin
Svensson och Göran Hagman.
Har-SM arrangeras 5/12 av Sörmlands DK och CS representanter är Ingvar Karlsson och
Lars Davidsson.
Småhunds-SM arrangeras 28/11 av Västsvenska Dreverklubben och lagledare är Göran
Hagman.
Nationellt unghundsprov arrangeras 28/12. Diskussion kring tidigareläggande av provet
har förts men inte hittat någon annan väl fungerande lösning.
Göran Hagman visade hur långtidsplaneringen ser ut för kommande mästerskap.
Ronny Westin rapporterade och visade resultaten av enkäten angående drevprovsregler
och mästerskapsregler (se separat dokument). Ett bekymmer har uppstått i och med
enkätsvaren och det gäller kodningen av skall. Arbetsgruppen från CS har aktivt jobbat för
att få bort kodning. Charlotta Löfgren kom med förslaget om att minst 3 gånger på en
provdag räkna skallen under 1 minut och ta ett snitt på dessa och föra in i protokollet.
Förslaget gillades och kommer att diskuteras med övriga rasklubbar.

Redaktions och PR kommittén:
Lars Davidsson berättade att manus till årsboken kommer att skickas till tryckeriet
kommande vecka. Sidantalet i årsboken har ökat till 472 i och med ökningen av starter
både på utställning samt drevprov.
Martin Svensson och Adam Anduri fick i uppgift att samla en grupp för att hitta en
ersättare till Lars Davidsson som aviserat avgång från och med stämman 2017.
Charlotta Löfgren är den som fortsättningsvis ska sköta Svenska Dreverklubbens hemsida.

12. Hamiltonplaketten och SDK:s förtjänstmedaljer
Styrelsen beslutade att dela ut hederstecken till följande personer:
Magnus Petersson

Östergötlands DK

Peter Karlsson

Östergötlands DK

Mats Bengtsson

Kronobergs Läns DK

Bengt Larsson

Västsvenska DK

Anders Carlsson

Västsvenska DK

13. Ärenden från lokalklubbar
Västmanlands DK som lades ned har fortfarande inte redovisat vart pengar mm tagit
vägen. Lena Lindström tar kontakt med kassören snarast!
14. Ärenden från medlemmar
Inget att rapportera.
15. Skrivelser och rapporter
Inget att rapportera.
16. Lokalklubbstadgar
Lars Davidsson och Kjell Andersson ser över och reviderar innan utskick till CS sker.

17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
18. Avslutning
Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Göran Hagman
Sekreterare

Ingvar Karlsson

Ronny Westin

Martin Svensson

Justerare

Justerare

Ordförande

