
 

Protokoll fört vid CS telefonmöte 4/10 2016 

 

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. 

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 med ändring av punkt 9 Arbetsmiljö som bytte namn till 

Arrangera jaktprov. 

 

6. Arbetsläget i kommittéerna 

 

Ekonomikommittén: 

 

Lite stökigt i dagsläget då det varit svårt att få tag i den ekonomiansvarige Christian 

Janson både på telefon och via mejl. Mötet beslutade att Martin Svensson reder ut 

situationen med Christian Janson. 

Medlemsantalet ökar för tredje året i rad vilket vi är mycket nöjda med! 

 

 

 

 

 



 

 

Utställnings och drevprovskommittén: 

 

Då den ordinarie deltagande hunden på europapokalen i Kroatien har skadat sig så 

har en reserv inkallats. 

Västsvenska Dreverklubben har kallat till ett möte 9/10 2016 i Vårgårda om 

Småhunds-SM. Svenska Beagleklubben och Svenska Bassettklubben har klargjort 

att man inte kommer att delta om inte de officiella drevprovsreglerna kommer att 

gälla på tävlingen samt att det visas en fullständig redovisning av ekonomin. Vi har 

ett CS-beslut sedan tidigare att vi ska kräva detsamma.  

Göran Hagman berättade att det redan nu börjat komma in anmälningar till årets 

unghundsprov 28/12 2016. 

 

Avelskommittén: 

 

Kjell Andersson berättade att det fram till 3/10 2016 registrerats 584 valpar vilket 

måste anses som mycket bra. 

 

Redaktions- och PR kommittén: 

 

Lars Davidsson berättade att arbetet med nästa årsbok är i full gång. 

Problemet med att valberedningen inte har hittat någon ersättare som kan ta över 

arbetet med redaktionen till årsboken kvarstår och nu börjar läget bli akut då Lars 

Davidsson slutar sitt uppdrag vid nästa års stämma! 

   

7. Angående svar från SKK gällande våra drevprovsregler 

 

SKK har inkommit med svar på vårt inskickade förslag på nya drevprovsregler och 

Ronny Westin redogjorde för de ändringar som behöver göras. Det som är det stora 

problemet är att SKK inte godkänner att vi vill ha tre förstapris i stället för dagens 

två. SKK hänvisar till djurskyddet och SKK:s etiska regler och där känner vi att vi 

inte har någon chans att få till en ändring då SKK är mycket tydliga i sitt svar! 

CS (Axel Eriksson) påpekade att det nu är viktigt att svaret från SKK kommer ut till 

samtliga lokalklubbar så fort som möjligt. Den justering vi gjort med att hare/räv 

ska ses eller avspåras gillas inte heller av SKK men Ronny Westin kontaktar SKK i 

den frågan. SKK vill även att deras riktlinjer för användandet av motorfordon ska 

skrivas in i regelverket men en totalt enig centralstyrelse har sedan tidigare svarat 

SKK att deras riktlinjer om användandet av motorfordon är alldeles för liberala och 

att det finns en stor risk att de missbrukas! Ingvar Karlsson och Ronny Westin fick i 

uppdrag att skicka in en skrivning till SKK om att vi vill (ska) få ha det som idag att 

man får endast använda bil om det är fara för hundens liv.   

 

 

8. Medlemshantering 

 

Diskussioner har pågått under en längre tid om att lämna över vår 

medlemshantering i SKK:s regi. Ronny Westin berättade att det finns stora fördelar, 

om inte krav på, att ha medlemshanteringen hos SKK då arrangera jaktprov drar 

igång under hösten 2017. Frågan hänsköts till nästa styrelsemöte i mars 2017. 

 

 



 

     

 

 

9. Arrangera jaktprov 

 

Martin Svensson fick i uppdrag av styrelsen att skriva under avtalet och skicka in 

det till SKK. 

 

10. Övriga frågor 

 

Det har förekommit spekulationer och diskussioner på sociala medier om vårt 

föregående protokoll där det stod om påtryckningar och hot. Martin Svensson har 

förklarat för dem som hört av sig. 

 

Bilddatabasen på vår hemsida ventilerades också men det verkar som att SKK 

jobbar på att få till något som vi kan koppla oss till på sin sida liknande den finska 

databasen. Ronny Westin berättade att de som ingår i gruppen som håller på att ta 

fram arrangera jaktprov ska fortsätta med just detta när arrangera jaktprov är 

klart. 

 

11. Avslutning 

 

Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

 

 

Göran Hagman 

Sekreterare 

 

 

 

Ingvar Karlsson Kjell Andersson Martin Svensson 

Justerare Justerare  Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

   


