
 

Protokoll fört vid CS telefonmöte 19/7 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, Jonas Kriström, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Per 

Björklund, Peter Karlsson, Denny Andersson, Magnus Enocsson, Elin Bjurström, 

Jim Söderberg och Jaquline Elgh.  

Suppleant Denny Andersson deltar med rösträtt. 

Övriga deltagare: Lena Lindström. 

 

 

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 med tillägg av punkten föregående protokoll. 

 

6. Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll diskuterades och godkändes. 

 

7. Kommittéerna 

Avelskommittén 

Peter Karlsson rapporterade vad som har hänt i fallet med de valpar som drabbats 

av njursjukdomen Renal Dysplasi. Peter Karlsson och Denny Andersson har varit i 

kontakt med de som har valpar i aktuella kullar och bett dom att höra av sig så fort 

som möjligt om något skulle inträffa deras valpar i framtiden. Kontakter har även 

tagits med Norsk Dreverring, SKK och Norska Veterinærhøgskolen. Peter Karlsson 

berättade att han varit i kontakt med hanhundsägaren som på ett otrevligt sätt 



klargjort att han aldrig kommer att skriva på registreringshandlingarna för en av de 

aktuella kullarna där 5 av 7 valpar dött. Anledningen till detta uppgav han var att 

det inte finns någon anledning till att registrera sjuka valpar. Håkan Hedekäll 

berättade samtidigt att han fått ett mejl från hanhundsägaren med samma otrevliga 

undertoner. Håkan tar fram ett förslag på svar på skrivelsen som delges styrelsen 

innan det skickas. Centralstyrelsen enades om att följande informations-text ska 

publiceras på hemsidan: 

SDK avråder å det bestämdaste, från att använda Stakkelias Dacco III 

(NO43003/14) vidare i avel, tills vidare. Orsaken är att denna hane varit inblandad i 

ett flertal parningar där ett stort antal valpar drabbats och dött av njurproblem, sk 

Renal Dysplasi. Ett arbete är påbörjat kring denna nya sjukdomsproblematik inom 

dreverrasen där Svenska Dreverklubben samarbetar med Norsk Dreverring, SKK, 

NKK, SVA och Norska Veterinærhøgskolen för att ta reda på så mycket som 

möjligt. Ny information om detta kommer att redovisas löpande från 

avelskommittén. Mycket talar för att det är ett reccecivt anlag så därför utgår vi nu 

från att även tiken måste vara bärare när det uppstått problem. Vi uppmanar 

eventuella tikägare/uppfödare som drabbats av höra av sig till SDK:s avelskommitté.  

Jaktprovs och utställningskommittén 

Arbetet fortskrider enligt plan. 

Mediakommittén 

Arbetet fortskrider enligt plan. 

Ekonomikommittén 

Arbetet fortskrider enligt plan. 

8. Mikael Tranbergs skrivelse till lokalklubbar och andra funktionärer 

Ingvar Karlsson frågade Håkan Hedekäll om vilket mandat han hade att uppmana 

Mikael Tranberg att avgå ur styrelsen? Håkan Hedekäll berättade att han tog 

beslutet på eget initiativ för att skydda Mikael Tranberg från att bli anmäld till 

SKK:s disciplinnämnd. Ett hot om anmälan till disciplinnämnden hade framförts av 

en av Håkans källor. Övriga i centralstyrelsen påpekade att liknande fall i framtiden 

sköts och beslutas av hela centralstyrelsen. Håkan Hedekäll fick i uppgift att 

sammanställa en skrivning om fallet som efter godkännande av styrelsen sedan 

mejlas ut till alla lokalklubbar då frågor har uppkommit kring hur vi i CS har 

hanterat detta. 

9. Styrelsemöte och teambuilding 

 

Håkan Hedekäll informerade om det kommande styrelsemötet och teambuildingen 

som är tänkt att vara 17-19 augusti. Han berättade att fokus ska vara på 

samarbetsklimat och målbild för framtiden. PM kommer ut så fort han har träffat 

ansvariga på plats. 

Martin Svensson frågade om kostnaderna och undrade om det är nödvändigt att vi 

träffas redan på fredagen då det i sommartider kan vara svårt för ledamöterna att få 

ledigt från jobbet och att man kan ifrågasätta om det är rätt att kräva detta av 

ledamöterna. Håkan svarade att det vid detta tillfälle är viktigt men att ingen 

givetvis är tvingad till att ta ledigt från jobb för att närvara på fredagen. 

Ekonomikommittén påtalade att de vill ha en mer specificerad budget för mötet. 



Martin påpekade även att det i gällande budget endast är budgeterat för ett endags-

möte på hösten. Magnus Enocsson påpekade vikten av att alla i centralstyrelsen 

godkänner de extrakostnader som uppstår i detta fall. Håkan Hedekäll fick i uppgift 

att ordna med ett nytt dokument för utskick till hela styrelsen med en mer detaljerad 

budget. 

 

 

 

  

10. Övriga frågor  

   

Magnus Enocsson frågade varför protokollet från stämman inte ligger ute på 

hemsidan. Lena Lindström svarade att på grund av problem med Postnords 

postgång så fick flertalet justeringsmän skriva under protokollet på plats i Leksand. 

Protokollet saknar just nu två underskrifter som Göran Hagman ser till att få fram. 

När protokollet är undertecknat av samtliga justeringsmän kommer det publiceras 

på hemsidan. Magnus efterlyste även schema för våra kommande styrelsemöten. Vi 

enades om att besluta om ett schema på nästa möte i augusti. 

 

Christian Janson efterfrågade möjligheten att delta på telefon för de som inte kan 

delta fysiskt.  

 

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

avslutat. 

 

 

 

Göran Hagman 

Sekreterare 

 

 

 

Christian Janson Charlotta Löfgren Håkan Hedekäll 

Justerare Justerare  Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


