
 

Protokoll fört vid CS möte 15/6 2018 i Tylebäck 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Upprop samt suppleanters rösträtt  

 

Närvarande: Martin Svensson, Göran Hagman, Anders Andersson, Kjell Andersson, 

Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Mikael Tranberg, Per 

Björklund, Denny Andersson . 

Frånvarande: Ronny Westin, Jonas Kriström, Hans Johansson, Peter Karlsson och 

Jim Söderberg. 

Övriga deltagare var Lena Lindström, Bo Lindström, Lars Davidsson, Göran 

Fastén, Bo Johansson samt Håkan Hedekäll.  

 

3. Val av sekreterare för mötet 

 

Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman. 

 

4. Val av 2 justeringsmän 

 

Till justeringsmän valdes Christian Janson och Charlotta Löfgren. 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Föregående mötesprotokoll 

 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

7. Förtjänstmedaljer och hedersmedlemmar 

 

Centralstyrelsen beslutade att tilldela hedersmedalj i guld till Gerry Karlsson 

Sörmlands DK, Anders Andersson Gävleborgs DK och Kjell Andersson Upplands 

DK. Anders och Kjell Andersson utnämndes även till hedersmedlemmar i Svenska 

Dreverklubben. Centralstyrelsen beslutade att förtjänsttecken tilldelas Jyrki Vouti 

Kronobergs DK, Göran Hagman Sörmlands DK, Lars Nilsson Kalmar DK, Kjell 

Åhlund Stockholms DK samt Leif Henriksson Stockholms DK. 

 



 

 

 

 

 

 

8. Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken 

 

Inget att rapportera. 

 

9. Skrivelser och rapporter 

 

Martin Svensson berättade att vi fått påminnelse från SKK att skicka in våra 

protokoll till dem. Göran Hagman lovade att se till att det blir gjort framöver. 

 

10. Kommittéerna 

 

Avelskommittén:  

 

Kjell Andersson informerade om att arbetet med nya RAS är i stort sett klart och 

han redovisade om vad han ska prata om på avelskonferensen. Han informerade 

även om att det dykt upp nya åkommor på våra drevrar i form av en dödlig 

njursjukdom som i dagsläget har drabbat två kullar där fyra respektive fem valpar 

fått avlivas efter bara några veckor. Obduktionen av valparna i den senaste kullen 

är inte klara i dagsläget men tyvärr är det samma hane som är far till valparna i 

båda kullarna. SKK rekommenderar att båda föräldradjuren tas ur avel direkt. 

Christian Janson frågade om vi kan sätta avelsförbud på hundar som är släkt med 

föräldradjuren? Kjell Andersson lovade att kolla med SKK om det är möjligt. Det 

råder ingen tvekan om att hanen inte ska användas i aveln i Sverige och det är 

viktigt att vi tar kontakt med det norska avelsrådet i denna fråga. Det har 

framkommit uppgifter om att det finns fler valpar efter samma hane som fått avlivas 

i högre ålder av samma åkomma men det finns i dagsläget inga belägg för att det är 

så. Kjell Andersson kom med ett förslag på att stötta uppfödaren ekonomiskt då hen 

har varit öppen och ärlig med vad som har hänt. Styrelsen beslutar i frågan när alla 

utredningar och undersökningar är avklarade. 

Kjell Andersson har analyserat utfallet av våra drevprov och konstaterar att 

startprocenten de senaste fem åren ligger över 30 % vilket är helt fantastiskt! 

Cirka 300 valpar är registrerade hittills i år och det är en rejäl minskning mot 

samma tid föregående år (-160 stycken). Värt att notera är att det i år verkar vara 

många som parar sina tikar senare, så vi får se vad resultatet blir för året. 

 

 

Utställnings och jaktprovskommittén: 

 

Ingvar Karlsson rapporterade att verksamheten fortskrider med utställningar och 

viltspår. 

Utställningsarrangemanget ”Sveriges vackraste drever” diskuterades. 

 

 

 

 



 

 

Ekonomikommittén: 

 

Christian Janson rapporterade att arbetet i kommittén fortskrider som beräknat och 

lovordade Lena Lindströms arbete med ekonomin.  

 

Mediakommittén: 

Charlotta Löfgren rapporterade att arbetet i kommittén flyter på enligt plan. 

 

11. Övriga frågor 

 

Mötet beslutade att Christian Janson redovisar centralstyrelsens propposition 

angående klubbens stadgar på stämman. 

Mikael Tranberg svarar på motion 1. 

Per Björklund svarar på motion 2. 

Ingvar Karlsson svarar på motion 3 och 4. 

 

Martin Svensson fick i uppgift att redovisa verksamhetsplanen på stämman. 

 

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

avslutat. 

 

 

Göran Hagman 

Sekreterare 

 

 

Charlotta Löfgren Christian Janson Martin Svensson 

Justerare Justerare  Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   


