Protokoll fört vid CS möte 12/6 2015 på Knistad Herrgård

1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Martin Svensson, Lars Davidsson, Göran Hagman, Anders Andersson,
Kjell Andersson, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Ronny Westin, Dick Edman,
Lena Lindström, Bo Johansson och Bo Lindström. Suppleant Dick Edman deltar
med rösträtt.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ingvar Karlsson och Charlotta Löfgren.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
7. Förtjänstmedaljer och hedersmedlemmar
Styrelsen beviljade följande Förtjänstmedaljer:
Guld: Kjell Andersson
Silver: Pertti Jokinen
Hans Johansson
Annika Andersson

Värmlands DK
Upplands DK
Jönköpings DK
Värmlands DK

8. Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken
När det gäller SKK:s Hamiltonplakett finns inget att rapportera i dagsläget.
9. Skrivelser och rapporter
Remissen angående SKK:s grundregler har besvarats av Kjell Andersson och
remissen om SKK:s etiska regler ska justeras och besvaras av Ronny Westin.
Martin Svensson rapporterade från jaktmässan på Elmia i Jönköping där
Jönköpings DK gjorde ett storartat jobb i sin monter. Hans Johansson gjorde ett
synnerligen bra anförande om drevern som jakthund!
10. Kommittéerna
Avelskommittén:
Kjell Andersson berättade om vad han kommer att informera om på stämman.
Vårt avelsprogram RAS går snart ut och måste uppdateras vilket kommer att ske på
en avelskonferens vid nästa stämma.
Medvetenheten hos medlemmarna angående lungödem har ökat och tyvärr ser vi
även en ökning av lungödemsfallen!
Utställnings och jaktprovskommittén:
Ingvar Karlsson berättade att Drever-SM går 23/11 i Dalsland och att Har-SM går
5/12 på Gotland.
Nordiska mästerskapen kommer att gå av stapeln 27/11 i Norge.
Ingvar Karlsson och Lars Davidsson kollar upp om lokal är bokad till
exteriördomarkonferensen. Om Håkan Hedekäll inte kan delta på konferensen så
beslutade mötet att tillfråga Morgan Wackt.
Martin Svensson, Kjell Andersson och Ronny Westin har varit på Öster Malma
tillsammans med övriga rasklubbar för att diskutera ett nytt inrapporteringssystem
till SKK. Ronny Westin blev invald att ingå i en grupp som ska komma med
synpunkter om vad som behövs i det nya systemet.
Ingvar Karlsson berättade att det idag testkörs ett nytt system för inrapportering av
utställningar till SKK direkt online! Det innebär att domarkritiken syns på
hunddata direkt!
Ekonomikommittén:
Mötet beslutade att inköpa en ny dator till Kjell Andersson då hans gamla gått
sönder!
Pertti Jokinen var ej på plats men Lena Lindström berättade om det ekonomiska
läget och att medlemsantalet i dagsläget är 2529.
Mötet beslutade även att CS medlemmar får ta med respektive på stämman gratis
med omedelbar verkan.

Redaktions och PR kommittén:
Årsboken är nyligen utkommen och Lars Davidsson efterlyste en flagga med
dreverklubbens märke på. Frågan om var den är går ut på stämman.
Valberedningen fick i uppgift att ordna med en ersättare till Lars Davidsson som nu
deklarerat att han sitter denna mandatperiod ut men sedan får det vara nog.
Ersättaren bör ha en grafisk bakgrund eller motsvarande kunskaper.
11. Övriga frågor
På grund av att ingen lokalklubb tagit på sig att anordna dreverstämman för nästa
år beslutade mötet att Dalarnas DK återigen får förtroendet att hålla stämman i
Tällberg 2016.
Mötet gick igenom vilka i CS som går upp och besvarar respektive motion.
Kjell Andersson fick i uppgift att framföra SC proposition angående att riva upp
beslutet att hanar som ska stå som rekommenderade ska ta ett 1:a pris vart annat år.
Dick Edman har kontaktat Magnus Jensen för att eventuellt göra en reklamfilm om
drevern. Priset hos honom ligger från 20.000 kr och uppåt.
Offerter från flera filmare måste tas in för att se vilka summor som gäller.
En genomgång av jyckedata kommer att hållas på förmiddagen före stämman.
Ronny Westin tyckte vi måste få flera att starta på våra drevprov och kom med ett
förslag som Hamiltonstövarklubben har börjat med. Det innebär att på en
förutbestämd helg startar unghundar i respektive lokalklubb i hela landet och tävlar
mot varandra!
Jakt och utställningskommittén får i uppgift att utreda om det är något för oss.
12. Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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