
 

Protokoll fört vid CS telefonmöte 28/6 2018 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande Håkan Hedekäll hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Upprop samt suppleanters rösträtt  

 

Närvarande: Håkan Hedekäll, Martin Svensson, Ronny Westin, Göran Hagman, 

Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Per Björklund, Peter 

Karlsson, Denny Andersson, Magnus Enocsson och Jaquline Elgh.  

Suppleanter Denny Andersson och Magnus Enocsson deltar med rösträtt. 

Frånvarande: Jonas Kriström, Mikael Tranberg, Jim Söderberg och Elin 

Bjurström. 

Övriga deltagare: Bo Lindström, Leif Andersson och Lars Rydstedt. 

 

 

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. Mikael Tranbergs avsägelse 

 

Håkan Hedekäll redogjorde om det som hände efter stämman, natten mellan lördag 

och söndag. Mikael Tranberg och en medlem hamnade i bråk och handgemäng 

uppstod. Håkan Hedekäll påpekade att det är helt oacceptabelt att vice ordförande i 

SDK tillika ordföranden i avelskommittén hamnar i den situationen med klubbens 

medlemmar. Håkan Hedekäll informerade om att han fått kännedom om att ett stort 

drev har påbörjats mot Mikael Tranberg där både SKK, andra rasklubbar och 

journalister från jaktpressen ska ha blivit kontaktade om det som inträffat. När 

frågan kom från övriga i centralstyrelsen om vilka som ingår i detta drev visade det 

sig att källorna till samtliga påståenden framförts av två personer. 

Peter Karlsson har varit i kontakt med medlemmen för att höra hans version av 

händelsen. Båda inblandade parter är överens om att inte ta ärendet vidare men 

Mikael Tranberg har beslutat att ställa sin plats till förfogande med omedelbar 

verkan. 

 



 

  

Håkan Hedekäll tog i samband med Mikael Tranbergs uppsägelse kontakt med 

sekreterare Göran Hagman med uppmaning om att ändra konstitueringen i 

protokollet från styrelsens senaste möte. Protokollet hade vid det tillfället inte blivit 

justerat. Detta gjordes dock inte och justeringsmännen blev informerade om Håkans 

förfrågan. Håkan Hedekäll medger att han begått ett misstag då han kontaktade 

sekreteraren Göran Hagman med den uppmaningen, han har nu rådgjort med SKK 

för vad som är tillåtet och inte och vet nu om att en sådan sak strider mot 

regelverket.  

 

6. Val av ny ordförande i avelskommittén och ny vice ordförande  

 

Till ny ordförande i avelskommittén tillika vice ordförande i SDK valdes Peter 

Karlsson och som ny avelskontaktman valdes Denny Andersson. 

 

7. Sjuka valpar 

 

Martin Svensson berättade att han blivit kontaktad av en person vars tik fick sju 

valpar men fem av dessa har fått avlivas på grund av en allvarlig njursjukdom. Nu 

har hen fått ett nytt problem med att hanhundsägaren i Norge vägrar att skriva på 

registreringspappren vilket är nödvändigt för att valparna ska kunna registreras i 

SKK. Centralstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att valparna registreras så att 

vi kan följa upp om valparna får problem i högre ålder. Peter Karlsson fick i uppgift 

att kontakta det norska avelsrådet för att delge dom information och även ta kontakt 

med hanhundsägaren för att försöka lösa problemet. Hanen är inte rekommenderad 

för fortsatt avel av Svenska Dreverklubben och Peter Karlsson fick i uppgift att ta 

reda på om SKK kan sätta avelsförbud på hanen i Sverige. Tiken har fått 

avelsförbud av SKK. Det har tidigare diskuterats om Svenska Dreverklubben ska 

hjälpa tikägaren ekonomiskt då hen har gjort ett gediget och kostsamt arbete med 

att ta reda på sjukdomsorsaken genom att lämna in valparna på obduktion hos SVA. 

Hen har delgett all information i detta ärende till SDK, något som gynnar 

avelsarbetet inom vår ras i längden. Centralstyrelsen ber tikägaren att komma in 

med kvitton på sina utlägg så fattar centralstyrelsen beslut i frågan på nästa möte. 

 

8. Övriga frågor  

   

Ronny Westin informerade om att han varit i kontakt med Lars Tornevall för 

uppdateringar i Jyckedata och han har lovat att hjälpa till trots problem av privata 

skäl. Ett nytt rapporteringssystem genom ”Hitta älghund” är under utveckling då 

SKK:s system ”Arrangera jaktprov” fortfarande inte har påbörjats. 

 

Per Björklund frågade om de rykten som florerar om att de disciplinärenden som vi 

skickat till SKK inte skulle ha skickats in. Martin Svensson redogjorde för all 

dokumentation och även de kontakter som gjorts via telefon. SKK:s VD Ulf Uddman 

har även han bekräftat att dokumenten kommit fram. Alla dokument som har 

delgetts centralstyrelsens medlemmar är inskickade både via mejl och post, helt 

enligt fattade beslut. Håkan Hedekäll lovade att ta en ny kontakt med SKK för att 

klargöra hur statusen i frågan är. 

 



Magnus Enocsson påpekade att han tycker att nästa mötestillfälle i september ligger 

alldeles för sent då de som är nya i styrelsen fortfarande inte har blivit 

konstituerade. Håkan Hedekäll lovade att återkomma. 

 

Håkan Hedekäll lyfte frågan om att när vi nu saknar en ordinarie ledamot ska 

kunna välja in en ny genom att utnyttja pargraf 7 moment 5 i våra stadgar. Lars 

Rydstedt som är sammankallande i valberedningen meddelade att han får lyfta upp 

en suppleant som får rösträtt vid varje möte.    

 

 

 

9. Ordförande Håkan Hedekäll tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

 

Göran Hagman 

Sekreterare 

 

 

 

Christian Janson Charlotta Löfgren Håkan Hedekäll 

Justerare Justerare  Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   


