Protokoll fört vid CS möte 25-26/3 2017 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, Axel
Eriksson fram till punkt 17, Kjell Andersson, Anders Andersson, Ingvar Karlsson, Adam
Anduri från punkt 13, Ronny Westin, Christian Janson på telefon från punkt 13.
Övriga deltagare: Lena Lindström och Bo Lindström.
Frånvarande: Charlotta Löfgren.
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 godkändes.

6. Inkommen post
Martin Svensson kommer att delta på det årliga mötet med övriga jakthundsklubbar på
Öster - Malma 28-29/4 2017.
Mötet beslutade att skicka Martin Svensson och Kjell Andersson som Svenska
Dreverklubbens delegater till kennelfullmäktige.
Det har inkommit en skrivelse från Bo Wallin om att vi nu måste jobba extra hårt med att
rekrytera nya exteriördomare till drever. Styrelsen är helt överens om att det är en uppgift
vi måste lägga ordentligt med krut på så att återväxten säkras.
7. Motioner
Hallands DK:s motion angående fastställande av datum på våra mästerskap: Avslag med
motivering att vi inte kan påverka datumen när Nordiska Mästerskapen arrangeras av våra
nordiska grannländer. Centralstyrelsen kommer att göra vad man kan för att få ut
informationen om mästerskapsdatumen så tidigt som möjligt.
Jämtlands DK:s motion om att ta bort jakt/bruksklass på utställning: Avslag med
motivering att det står utanför vår kontroll och bestäms av Federation Cynologique
Internationale (FCI) som är en internationell sammanslutning av över 80 länders
kennelklubbar.
Västsvenska DK:s fråga angående centralstyrelsens agerande:
Fråga 1: Centralstyrelsen anklagas för att gå emot dreverstämmans beslut om att införa 3
förstapris på drevprov vilket är helt felaktigt. Centralstyrelsen skickade in
drevprovsreglerna till SKK:s jakthundskommitté med 3 förstapris, men fick avslag på det.
Centralstyrelsen skickade sedan in en överklagan till SKK:s jakthundskommitté om att
tillåta 3 förstapris på drevprov för drever. Jakthundskommittén avslog centralstyrelsens
överklagan. Centralstyrelsen fick uppgifter på att det gick att överklaga till SKK:s
centralstyrelse som är den högsta instans som man kan överklaga till. En ny överklagan
skickades in som även den avslogs med hänvisning till jakthundskommitténs beslut.
Längre än så går det inte att driva denna fråga.
Fråga 2, där det påstås att centralstyrelsen agerar på eget bevåg kan centralstyrelsen
konstatera att på ordförandekonferensen i Linköping fanns önskan hos nästan samtliga
deltagande klubbar att slå isär delmomenten sök/upptagningsförmåga samt
samarbete/lydnad. En enkät gick ut till samtliga lokalklubbar och utifrån en stor majoritet
i svaren för en delning av dessa moment så gjordes det också. Centralstyrelsen beslutade
att skicka ut Västsvenskas frågeställningar samt centralstyrelsens svar till samtliga
lokalklubbar snarast!

Västsvenska DK:s motion om att tillåta 3 förstapris vid drevprov: Avslag med motivering
att drevprovsreglerna nu är fastslagna för fem år framåt och att centralstyrelsens
överklaganden har avslagits i två instanser hos SKK.
Jönköpings DK: motion angående att 30 kr av medlemsavgiften ska tillfalla lokalklubben:
Avslag med motivering att ett sådant förslag skulle orsaka en högre medlemsavgift då det
i dagsläget skulle kosta Svenska Dreverklubben 90 000 kr/år. Avgiften för
familjemedlemmar kommer respektive lokalklubb till godo och om det finns behov så kan
lokalklubben söka bidrag för relaterade arrangemang som till exempel mässor mm. hos
centralstyrelsen.
Jönköpings DK:s motion angående rösträtt för hela klubbens delegater av en person:
Avslag med motivering att detta förslag skulle urholka demokratin då den person som
sitter med alla röstkort kan byta åsikt och rösta helt mot vad lokalklubben har bestämt.
Exempel på detta har tyvärr förekommit förr!
8. Propositioner
Kjell Andersson skriver en proposition om förändring av stadgarna.
9. Från AU mötet
Mötet gick igenom anteckningarna från förra AU-mötet 19 februari 2017. På frågan om
hur man uppför sig på sociala medier blev det diskussion om eventuella disciplinåtgärder
för berörda personer.
Frågan togs upp att drevprovsdomare känt sig kränkta av att det framförts krav av olika
slag för att få fortsätta döma. Exempel är ålder, vikt, kondition och hörsel. Andemeningen
med förfrågan är att söka stöd för de problem som finns i några lokalklubbar.
Centralstyrelsen konstaterar att lokalklubbarnas kommissarier har ansvaret att fördela de
startande hundarna till de domare som man vet fungerar.
10. Stadgar
Kjell Andersson redovisade sitt arbete med att revidera våra stadgar och en enig
centralstyrelse gav honom i uppgift att skriva en proposition om det till stämman.
11. Förtjänsttecken och medaljer
Centralstyrelsen fastslog förtjänsttecken till följande personer: Torgny Larsson Södra
Älvsborgs DK, Dan-Erik Persson Gävleborgs DK, Bernt Olsson Gävleborgs DK och Eva

Persson Skåne DK. Centralstyrelsen fastslog även att tilldela Mats Persson Skåne DK
förtjänstmedalj i guld.
12. Ordförandekonferensen
Martin Svensson och Christian Janson rapporterade från förra helgens
ordförandekonferens i Mullsjö. Positiv anda rådde på konferensen och deltagarna var
nöjda.
Följande frågor diskuterades:


och Stämmans tidpunkt och upplägg med seminarier mm.



Mästerskapsreglernas viktning.



Kriterier för hanhundslistan.



Deltagande på Elmia och Bosjökloster.



Plats för kommande stämmor



När är en hund olämplig rådjurshund? Kriterier.



Gratismedlemskapet.



Avelsutvärderingsblanketter.

13. Loggan
Axel Eriksson visade den nya loggan och rapporterade att en (mycket klar) majoritet av
lokalklubbarna är för den. Centralstyrelsen godkände den nya loggan så nu kan arbetet
med att ta fram informationsmaterial mm fortsätta. Kjell Andersson, Anders Andersson
och Lars Davidsson deltog ej i beslutet.
14. Hemsidan
Axel Eriksson informerade om hur arbetet med den nya hemsidan fortskrider. Nya
mejlprogrammet är nu i drift och Axel Eriksson jobbar vidare med att hjälpa ledamöterna
med vissa justeringar.
15. Stämman
Årets stämma arrangeras av Gävleborgs DK och är förlagd till Järvsö. Arrangerande klubb
får 10 000 kr i bidrag från Svenska Dreverklubben och Ingvar Karlsson fick i uppgift att ta
kontakt med Gunilla Landell i arrangörsklubben för vidare förhandlingar. Martin
Svensson fick i uppgift att skicka ut en förfrågan till samtliga lokalklubbar om att
arrangera stämman 2018. Om ingen lokalklubb är villig att ta på sig stämman nästa år så
kommer den att anordnas av Dalarnas DK i Tällberg.

16. Nordiska Mästerskapen
Upplands DK står som värd och mästerskapet går av stapeln 1 december i Gimo. En offert
har inkommit från Upplands DK men det konstaterades att det föreligger ett missförstånd i
frågan om kostnaderna. Det beslutades att Martin Svensson bokar ett telefonmöte med
Upplands DK:s ordförande Henrik Parkkila, Christian Jansson och Ingvar Karlsson för att
gå igenom vad som krävs i arrangemanget. Centralstyrelsen beslutade att betala den nya
startavgiften på 1 500 kr/hund för de svenska deltagarna men resor till och från
mästerskapet bekostas av hundägarna själva.
17. Kommittéernas arbete
Avelskommittén:
Kjell Andersson och Anders Andersson berättade att det har varit tungjobbat i år men att
man nu är klara med alla listor mm. som ska in i årsboken. Kjell Andersson redogjorde
om sitt arbete att göra justeringar i RAS och om de avelsfrågor som det jobbas med just
nu. Kravet är att alla hanhundar och det flesta tikar ska vara meriterade med en viss
öppning för att kunna prova vissa parningar som gagnar rasen.
Vi kan konstatera att Stakkelias Stål-Arko som numera är registrerad i Finland och har
bytt registreringsnummer två gånger nu är uppe i 180 valpar vilket absolut inte är
acceptabelt. Taket för antal valpar i norden är 125 så antalet valpar har överskridits rejält.
Det har inkommit 9 nya lungödemsfall i år vilket är en minskning mot de senaste åren
med 10-15 fall. Orsaken till minskningen är det svårt att få någon klarhet i men om det
stämmer är det en positiv trend.
Jakt och utställningskommittén:
Göran Hagman och Ingvar Karlsson berättade om årets arrangemang och planeringen för
mästerskapen kommande år. Helt klart att det i år blir ett Småhunds-SM i Ydre 27
november. Mästerskapet arrangeras som ett officiellt prov mellan tax, beagle, basset och
drever. Då de andra rasklubbarna tycker att vi i Svenska Dreverklubben har lyckats så bra
med att sända våra mästerskap live tillsammans med Tracker så kommer även SmåhundsSM att sändas live med Tracker. Jaktjournalen kommer att delta som en part precis som
övriga år.
Centralstyrelsen fastslog årets mästerskapsstatuter.
Centralstyrelsen har fått in en överklagan på ett drevprov av en medlem. Medlemmen
yrkade på att poängen i delmoment 3 och 6 skulle justeras uppåt. Efter att ha tagit del av
domarens redogörelse och lokalklubbens avslag, beslutade centralstyrelsen att avslå
överklagan.

Vi kan konstatera att domarens skrivning i drevprovsprotokollet kan leda till feltolkningar
vilket även domaren medger och ber om ursäkt för. Vi ser i detta fall vikten av att skriva
en tydlig drevprovsberättelse. Centralstyrelsen konstaterar följande:


Lokalklubben har felaktigt uppfattat skrivningen tekniskt fel som om att det är fel på
utrustningen eller något liknande. Tekniskt fel är till exempel att domaren har gett 5:a i
skallgivning under drev utan att ha sett drevdjuret eller att ha avbrutit provet på
felaktiga grunder. Felaktiga drevtider mm.



Lokalklubben skulle ha kontaktat aktuell domare och hört dennes berättelse om
provdagen innan man fattade sitt beslut i frågan.



Viktigt att domaren i drevprovsberättelsen beskriver provdagen på ett korrekt sätt.

Ekonomikommittén:
Martin Svensson redovisade dagsläget och påpekade att det är viktigt att respektive
kommitté har ordning på fakturor mm. innan de skickas till Lena Lindström.
Centralstyrelsen beslutade att respektive kommitté kan ta egna beslut på kostnader upp till
5000 kr men över det beloppet ska centralstyrelsen godkänna.
Martin Svensson presenterade en offert för att byta ut våra rollups, banderoller, flagga
samt att köpa in nya klistermärken i och med bytet av logga. Centralstyrelsen beslutade att
godkänna offerten. Det beslutades även att regelhäften och skogskort till drevproven ska
inköpas.
Vid nya inköp av till exempel skrivare, datorer mm. Är de i klubbens ägo i tre år från
inköpsdatum och sedan anses de som förbrukade och tillfaller brukaren.
Bo Lindström påpekade att Lena Lindström bör delta på alla möten och att hon står som
adjungerad till styrelsen. Hon deltar på mötena men utan rösträtt. Bo Lindstöm ville även
att vi ser över vad vårt lager är värt.
Martin Svensson visade ett förslag på en termos men gravyren ”Drever” som skulle kunna
säljas till medlemmar och övriga intresserade. Martin Svensson fick tillåtelse att göra en
intresseförfrågan på Facebook.
Redaktions och PR kommittén:
Lars Davidsson berättade om arbetet med årsboken. På grund av att det har startat så
många hundar på drevprov, utställning och viltspår så blir årsboken rejält tjock så för att
få plats med allt viktigt har han varit tvungen att ta bort lite bilder och mindre viktig text
för att hålla boken inom ramarna för vad som kan skickas som vanlig post. Årsboken blir
på 480 sidor och om tidsplanen håller kommer den att skickas ut till medlemmarna i
början av juni. Inkomsterna från annonser ökar något mot föregående år vilket är positivt.
Centralstyrelsen beslutade att det ska beställas 3200 årsböcker för 2017.

18. Övriga frågor
Anders Andersson vill att vi gör något åt kartoteket som finns hemma hos honom. Plan A
är att vi kan skicka allt till SKK och Kjell Andersson kontrollerar om det finns intresse
från deras sida. Plan B är att skicka allt till föreningsarkivet i Varberg. Bo Lindström
frågade om hur säkerheten är om vi skulle råka ut för ett datahaveri eller något liknande.
Vi konstaterar vikten av att alla säkerhetskopierar sina arbeten och förvarar kopiorna på en
säker plats.
Centralstyrelsen gav Ingvar Karlsson i uppgift att tills vidare ta över arbetet med att skriva
ut diplom när Lars Davidsson lämnar styrelsen efter stämman i sommar.
19. Avslutning
Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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