Protokoll fört vid CS telefonmöte 19/10 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, Adam Anduri.
Representant från valberedningen: Jörgen Damm
Frånvarande: 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. Småhunds- SM 2016
Martin Svensson har varit på ett möte i Vårgårda med representanterna för
respektive rasklubb och Västsvenska Dreverklubben.
Västsvenska Dreverklubben har lovat en fullständig ekonomisk redovisning till de
deltagande rasklubbarna och meddelade även att de inte kommer att gå med på att
anordna mästerskapet med officiella drevprovsregler.
Centralstyrelsen gav Martin Svensson mandat för att fortsätta förhandlingarna för
att få till ett Småhunds-SM 2016. Som läget är just nu får Svenska Dreverklubben
backa på sina krav att officiella drevprovsregler skall användas innevarande år, men
tydliggör också att från och med 2017 är det officiella drevprovsregler som gäller för
att delta.

Om en eller flera av de övriga rasklubbarna väljer att avstå från Småhunds-SM så
ser vi ingen anledning till att Svenska Dreverklubben ska delta. En styrgrupp med
en representant från varje rasklubb samt en representant från Västsvenska
Dreverklubben och Holger Nilsson från Jaktjournalen ska tillsättas.

7. Jönköpings Dreverklubbs hemsida
Jönköpings Dreverklubb har under en tid haft problem att uppdatera och sköta sin
hemsida och det har ställt till det. Axel Eriksson informerade att deras hemsida är en
gammal sida som har problem med uppdateringar från vår leverantör VMI. Axel
Eriksson har kontaktat VMI och felet är avhjälpt och sidan fungerar igen!
8. Frågor kring drevprovsreglerna
I dagsläget finns det olika åsikter i centralstyrelsen om hur vi ska agera i frågan om
Svenska Kennelklubbens svar om avslag på våra föreslagna tre förstapris på
drevprov. Axel Eriksson och Göran Hagman tog upp frågan om vikten av att följa
beslutet som fattades på stämman i somras om att vi ska ha tre förstapris på
drevprov och därför skicka in en skrivelse till Svenska Kennelklubben och
ifrågasätta deras avslag. Göran Hagman påpekade att när vi har gjort det kan
centralstyrelsen stå rakryggade då man gjort vad man kan för att driva
medlemmarnas önskan i frågan. Mötet beslutade efter en mycket jämn votering att
skicka en skrivelse till Svenska Kennelklubben och kräva att de godtar Svenska
Dreverklubbens önskan om tre förstapris på drevprov. Voteringen utföll med fem
röster för och fem röster emot en skrivelse och då fick ordföranden Martin Svensson
använda sin utslagsröst för en skrivelse. Martin Svensson fick i uppgift att skriva en
skrivelse som sedan skickas ut till delegaterna i centralstyrelsen för godkännande
innan den skickas in till Svenska Kennelklubben.
Mot beslutet reserverade sig Ronny Westin, Ingvar Karlsson, Lars Davidsson,
Anders Andersson och Kjell Andersson. Motivering samma som vid
Dreverstämman.

9. Övriga frågor

Anders Andersson berättade att han kommer att delta för Svenska Dreverklubbens
räkning på Svenska Kennelklubbens avelskonferens 19-20/11 2016. Kjell Andersson
medverkar som föreläsare på konferensen, samt deltar på konferensen som representant
för Svenska Kennelklubbens Avelskommitté.
Jaktprovskommittén fick mandat att ta ut en reserv till Nordiska Mästerskapet i
Finland eftersom både den ordinarie och första reserven har blivit tvungna att lämna
återbud.

10. Avslutning
Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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