Protokoll fört vid CS telefonmöte 27 september 2018
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Håkan Hedekäll, Magnus Enocsson, Martin Svensson, Jaquline Elgh, Jim Söderberg,
Ronny Westin, Jonas Kriström, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Elin Bjurström,
Per Björklund, Denny Andersson.
Suppleant Denny Andersson, Jim Söderberg, Magnus Enocson deltog med rösträtt.
Frånvarande: Göran Hagman, Peter Karlsson
Övriga deltagare: Lena Lindström.

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Löfgren

4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ronny Westin & Christian Janson

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg.

6. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes med följande uppföljning. Styrelsen påpekade att Håkan Hedekälls
svar till lokalklubbarna angående Mikael Tranberg fortfarande inte är gjort och utskickad.

7. Kommittéerna
a. Avelskommittén
Denny Andersson redogjorde för kommitténs arbete. Arbetet i kommittén flyter på bra och
medlemmarna har fördelat arbete sinsemellan gällande listor, rådgivning m.m. Kommittén har för
avsikt att anordna en träff för lokalklubbarnas avelsråd efter nyår. Dom har tänkt att bjuda in Sofia
Malm, genetiker på SKK, som är kunnig inom området Renal Dysplasi. Avelskommittén tar fram en
budget för detta. Per Björklund påpekade att det florerar väldigt mycket felaktig information och
ryktesspridning på sociala medier ang Renal Dysplasi. Avelskommittén beslutade att ta fram en
skrivelse och tydliggöra dom fakta vi har i ärendet, kommittén tar vid behov hjälp av SKK med detta.

Veterinärintyg har inkommit från den uppfödare vars hund har parats trots att den blivit
diskvalificerad pga kroksvans. Avelskommittén behandlar ärendet vidare.
Ersättning för veterinärkostnader till drabbade hundägare av Renal Dysplasi diskuterades. Styrelsen
beslutade att ersätta tikägaren i ett av de drabbade fallen med kostnad för obduktion och blodprov.
Detta är en engångsföreteelse och ska inte anses prejudicerande för framtida fall. Avelskommittén
kommer ta fram riktlinjer för hur ekonomiska ersättningar till eventuella framtida fall ska hanteras.
Avelskommittén tar kontakt med tikägaren till ett av de andra kända fallen och diskuterar eventuell
ekonomisk ersättning och villkor för detta.
Håkan Hedekäll redogjorde för uttalandet han gjorde i egenskap av ordförande i tidningen
Jaktjournalen rörande en forskningsstudie som publicerats där man dragit slutsatsen att Drevern har
problem med inavel. Styrelsen diskuterade hur vi ska svara medlemmar som i vårt RAS kan utläsa att
inavelsgraden stadigt har minskat senaste åren, något som motsäger den av Stockholms universitet
publicerade studien. Det påtalades från flertalet styrelsemedlemmar att Håkans uttalande inte är i
linje med klubbens egna uppföljningar av inaveln eller vårt RAS, något som styrelsen påpekade var
mycket olyckligt.
Flertalet styrelsemedlemmar ifrågasatte att Håkan gått förbi styrelsen och gjort ett uttalande som
inte hela styrelsen står bakom. Det påpekades också att det finns tveksamheter i studien och att
slutsatserna som dras går stick i stäv med vår egen uppföljning. Håkan bad om ursäkt för att han gått
förbi sin styrelse. Styrelsen beslutade att avelskommittén tillsammans med Håkan sätter ihop en
skrivelse som dementerar uttalandet och gör en rättelse som ska läggas ut på hemsidan samt
delgöras Jaktjournalen. Håkan kontaktar Jaktjournalen skyndsamt för att stoppa tryck av det tidigare
uttalandet.

b. Jakt- & Utställningskommittén
Ingvar Karlsson redogjorde för kommitténs arbete. Utställningssäsongen är snart slut. Uppland och
Västsvenska har varsin utställning kvar detta år.
Jaktprovssäsongen har smygstartat i dom klubbar som har september-prov. Vi vet ännu inte antalet
starter.
Vi har blivit inbjudna till Europapokalen som går under januari månad i Toulouse i Frankrike.
Kommittén har utsett Håkan Hedekäll som den domare som vi ska skicka som representant. En
stövare och en drever ska skickas som representanter från Sverige.
Redovisning av drevfart i boken diskuterades vilket i dagsläget inte finns med. Styrelsen beslutade att
vi ska redovisa detta i boken från och med 2019 års årsbok. Kommittén ser över riktlinjer och
instruktioner till domare för att tydliggöra hur värdet ska mätas under provdagen.
Ingvar Karlsson redogjorde för hanteringen av ett ärende som på förra mötet hänsköts till
kommittén. Ärendet rör en skrivelse som inkommit från två medlemmar angående Leksandsutställningen där bland annat kritik framkom kring en av domarna på utställningen. Håkan Hedekäll
tar på sig uppdraget att skriva till berörd domare och påtala vikten av att regelverket kring hur en

utställning ska utföras följs och även kriterierna för hur hundarnas egenskaper ska bedömas. Håkan
Hedekäll tar på sig uppdraget att upprätta ett skriftligt svar till medlemmarna som författat
skrivelsen. Styrelsen delges skrivelsen för godkännande innan utskick.
Ronny Westin åtog sig uppdraget att upprätta en skrivelse till basset-klubben för att fråga om hur
deras SM-regler ser ut.

c. Mediakommittén
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete. Kommittén har haft ett möte sedan augusti där
arbetsuppgifter har fördelats på medlemmarna. Samtliga har delgetts konton till vår hemsida samt
sociala medier. Bildinsamling pågår för att förnya och byta ut bilder på hemsidan. Kommittén arbetar
för närvarande med att ta fram material till tidningen Jakthund som är en medlemstidning hos SKK.

d. Ekonomikommittén
Ekonomikommittén har för avsikt att hålla ett möte under oktober månad. Fokus i kommittén ligger
på att ta fram en budget för 2019. Per Björklund påtalade vikten av att kommittén skyndsamt tar
fram riktlinjer för eventuella sponsringsavtal. Martin Svensson påpekade att det är viktigt att
ledamöter skickar in sin reseräkning i tid och med rätt blankett.
Då frågan ställts vad avtalet med Tracker ger SDK så svarade Christian Janson att alla avtal gås
igenom innan och ställs emot vad det ger i rena pengar samt reklamvärde för rasen. I fallet med
Tracker så är fortfarande bedömningen att reklamvärdet i samband med unghundsutvärderingen
samt deras sponsring vid andra mästerskap är mer än nog sett till vad medlemmarna kan få ut av
avtalet ekonomiskt.
Christian Janson ska upprätta en skrivelse med information till lokalklubbarna om hur man ansöker
om aktivitetsstöd från CS.
Kommittén tar fram ett förslag/offert till inköp av nya tröjor till nästa möte.
Dagens medlemsantal 3164 st.

8. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

9. Vad händer med Drever 2.0
Strategiarbetet som benämns som Drever 2.0 sedan CS:s kick-off på Utö diskuterades. Punkten ska
diskuteras på kommande möte där ledamöterna till dess uppmanas att fundera hur vi ska utforma en
handlingsplan. Håkan Hedekäll skickar ut en sammanfattning över strategierna som diskuterades
under mötet på Utö.

10. Disciplinnämnden

De två ärenden som finns inskickade till SKK:s disciplinnämnd diskuterades. Håkan Hedekäll har varit i
kontakt med SKK och fått beskedet att ärendet är återremitterat till SDK då nödvändiga uppgifter i
ärendet saknas. Håkan reder tillsammans med SKK ut detta och ser över vilka uppgifter som saknas
för vidare behandling så ärendet kan fullföljas.

11. Riktade arbetsuppgifter på kort sikt
a. Älghundsklubbens ”Hitta Älghund”
Ronny Westin har tillsammans med Beagleklubbens ordförande skickat en skrivelse
till SKK rörande projektet ”Arrangera Jaktprov” och tidsplanen för detta. Inget svar
har kommit. CS påtalade återigen vikten av att få en skyndsam lösning på detta,
Ronny Westin åtar sig att trycka på SKK ytterligare i ärendet.

b. Policy för sociala medier
Efter Christian Jansons förslag beslutades att CS medlemmar alltid skall ta hela
styrelsens hjälp när frågeställningar av svårare art inkommer på sociala medier. Detta
för att kunna gå ut med ett gemensamt svar som CS kan stå bakom.
c. GDPR
Punkten hänskjuts till nästa möte, underlag tas fram av Håkan Hedekäll till dess.

12. Övriga frågor
SM-uttagningen mellan Dalsland och Värmlands DK diskuterades. Klubbarna är inte överens om
antalet hundar respektive klubb skall skicka till länskampen.
Magnus Enocsson lyfte frågan om styrelsens arbetssätt samt framförde kritik till ordförande
Håkan Hedekäll rörande hans brister att leda CS. Håkan Hedekäll ska skriftligen svara hela
styrelsen på hans planer framåt och hur han tänker arbeta för att styra upp sitt arbete och
ordningen i styrelsen och klubben. Håkan Hedekäll ska svara styrelsen i denna fråga senast 30
september.

13. Mötets avslutande
Håkan Hedekäll avslutade mötet. Nästa styrelsemöte hålls via telefon den 25 oktober.

