Protokoll fört vid CS möte 17/6 2016 i Tällberg

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, Christian
Janson, Axel Eriksson. Suppleant Axel Eriksson deltar med rösträtt.
Övriga närvarande: Lena Lindström, Pertti Jokinen, Jörgen Damm samt Håkan
Hedekäll
Frånvarande: Adam Anduri 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 Kjell Andersson

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

7. Förtjänstmedaljer och hedersmedlemmar
En ny ansökan har kommit in från Kalmar DK efter det senaste styrelsemötet och
styrelsen beviljade ett hederstecken till Marika Widesdotter från Kalmar DK.

8. Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken
Förslag på uppfödare/kennel ska vara SKK tillhanda senast 161231. Kjell Andersson
och Anders Andersson tar emot förslag.

9. Skrivelser och rapporter
Martin Svensson redovisade det avtal för IT stödet arrangera jaktprov som
inkommit från SKK. Kostnaden är 28 kr per startad hund plus den stamboksavgift
vi har idag. Paragraf 16 i avtalet skapade lite debatt då det där står att det krävs
10000 prov för att kunna drivas runt, det är med alla klubbar som ingår i arrangera
jaktprov. SKK vill ha in svar senast 30/9 2016. Frågan bordlades och beslut kommer
att fattas via mejl när alla styrelsemedlemmar fått ta del av alla dokument i frågan.
Kjell Andersson redogjorde för skrivelsen från Karin Drotz på SKK angående
hälsoprogram för special- och rasklubbar. CS utsåg Kjell Andersson till att hantera
frågan.

10. Kommittéerna

Avelskommittén:
Kjell Andersson berättade om vad han kommer att informera om på stämman.
Agneta Egenvall som forskat om lungödem på drevrar deltar på avelskonferensen.
Det finns problem med att man registrerar om och flyttar runt avelshanar mellan de
nordiska länderna så där vore ett samarbete i norden att önska.
I dagsläget har det registrerats 316 drevervalpar i år.

Utställnings och jaktprovskommittén:
Ingvar Karlsson, Göran Hagman och Lars Davidsson var med på
utställningsdomarkonferensen i Upplands Väsby. Vi kan tyvärr konstatera att det
var mycket stor skillnad på bedömningarna mellan de deltagande domarna. Håkan
Hedekäll förklarade varför det kan skilja så mycket i bedömningen av en och samma
hund men han var överlag nöjd med konferensen.

Förhandlingar om drevprovsreglerna har pågått med övriga rasklubbar som
omfattas av de gemensamma drevprovsreglerna. Nytt är att skallräkning kommer
att införas vid tre tillfällen under en provdag. Christian Janson frågade varför det
blev så när frågan i enkäten var en helt annan? Ändringen grundar sig i att när vi
hade kodning av skall så var det ca 95 % av hundarna som fick tätt skall. Genom
denna förändring så kommer vi snart att få en bild av hur många skall per minut en
normal drever har!

Ekonomikommittén:
Christian Janson redogjorde för det ekonomiska läget.
Sponsorgruppen har inkommit med ett förslag om att alla uppfödare ska ta ut en
avgift på 500 kr per valp som registreras. Av dessa 500 kr ska 200 kr tillfalla
Svenska Dreverklubben och 300 kr gå till respektive lokalklubb. Tveksamt om det är
nödvändigt i dagsläget eftersom ekonomin är fortsatt god.
Jörgen Damm påpekade att årets resultat bör jämföras mot föregående år när det
skrivs i årsboken.
Medlemshanteringen via SKK diskuterades även på detta möte och vi kan
konstatera att det fungerar mycket bra som vi har det idag.

Redaktions och PR kommittén:
Kjell Andersson och Lars Davidsson berättade om arbetet med att revidera
lokalklubbstadgarna.

11. Övriga frågor
Revisor Pertti Jokinen var kritisk till att revisorerna inte fått protokoll från
styrelsemöten och kallelser till möten. Det gäller även valberedningen. Styrelsen var
totalt enig om att här måste vi se till att skärpa till oss och se till att det blir bättring.
Valberedningen genom Jörgen Damm undrade om alla som står i tur för omval är
redo att vara kvar oavsett vad som beslutas på stämman. Ingen yttrade sig och
Jörgen Damm tolkade det som ett ja.

När det gäller frågan om varför inte hela Östergötlands DK:s motion var
medskickad till delegaterna kan vi bara konstatera att det i motionen inte fanns
någon hänvisning till någon bilaga. Motionen fanns däremot i sin helhet på
hemsidan!
En skärpning av reglerna för inlämning av motioner måste genomföras till nästa år!

12. Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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