
 

 

 

Protokoll fört vid CS telefonmöte  26/9 2019 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Upprop samt suppleanters rösträtt  

Närvarande: Magnus Enocson, Jaquline Elgh, Charlotta Löfgren, Ingvar Karlsson, 

Christian Janson, Jim Söderberg, Jonas Kriström och Ronny Westin. 

Frånvarande: Charlott Jonsson, Göran Hagman, Per Björklund och Stefan Persson. 

Övriga deltagare: Lena Lindström. 

3. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Ronny Westin. 

4. Val av 2 justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Jaquline Elgh och Jim Söderberg. 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

6. Föregående protokoll 

Protokollet från 24/8 godkändes men med påpekanden på ett antal punkter som inte 

blivit åtgärdade. Bl.a. ska avelskommitténs aktivitetsplan uppdateras, tidsplan för 

revideringsarbetet gällande drevprovsreglerna ska offentliggöras, fullföljande av 

arbetet kring statuterna gällande stipendier från AGRIA ska göras och klargörande 

dokument kring hederstecken, hedersmedlemskap m.m. för publicering på hemsidan 

ska tas fram. Alla punkter förutom den första vilar i förstahand på Jakt o 

Utställningskommittén. 

7. Kommittéerna 

Avelskommittén 



 

 

Jim rapporterade att 5-6 lokala avelsråd hittills hört av sig med anledning av den 

avelskonferens som man inbjudit till i mitten av oktober i höst. Jim informerade 

vidare att han har påbörjat den avelsutbildning som arrangeras av SKK. 

Stefan Persson har påbörjat ett arbete i kontakt med försäkringsbolag och 

veterinärförbundet för att få en totalbild över sjukdomsbilden i dreverrasen. 

Jonas jobbar med det material som man kommer att använda vid avelskonferensen i 

oktober. En grundtanke är att man ska försöka lyfta upp betydelsen av kullvärden. 

Likaså försöka få bort tanken att lungödem är skamligt att rapportera om och att 

det är ett verkligt problem som vi måste angripa. Jonas rapporterade vidare att han 

haft ytterst få ärenden i sin nya position som central avelsrådgivare. Ett nytt 

lungödemsfall har inkommit. Jonas får i uppdrag att kontakta Anders Andersson för 

att tillsammans hitta strategi för att få våra medlemmar att hitta SDK:s nya 

plan/ansvarig för avelsrådgivning framöver. 

Jakt och utställningskommittén 

Ingvar rapporterade att det blivit viss förändring i startlistan till Har-SM:et p.g.a 

återbud. Norrbotten är underrättade. 

11 hundar är anmälda att starta på unghundsprovet den 26 oktober. 

Helt nyligen har SDK fått en inbjudan till Småhunds-SM. Liksom ifjol kommer 

kampen att förläggas till Solvikens vandrahem i Ydre. 

Inbjudan till Drever-SM har ännu inte skickats ut men Per kommer att skicka 

inbjudan till Ingvar för översyn innan utskick sker. 

Ingvar rapporterade, efter tidigare framkommen fråga, att hund som i Norge tagit 

förstapris på ”Åpenklasse” (ÅK) får ställa upp i jaktklass på utställning i Sverige. 

Mediakommittén 

Charlotta rapporterade att inget direkt kommittéarbete utförts förutom löpande 

arbete med hemsidan men att Charlotta och Peter jobbat intensivt med byggandet 

av ”Dreverdata”. 

Jaquline fick klartecken att till lokalklubbarna skicka ut den information kring 

GDPR som hon formulerat. Information kring datapolicy och teknisk lösning av 

densamma finns nu på vår hemsida. 

Jaquline berättade att material till SKK:s jakthundstidning är påbörjat. Daedline 

för detta är den 14/10. 

Ekonomikommittén 

Christian rapporterade att ett kommittémöte skall planeras in inom kort. 

Christian meddelade att information kring det fria medlemskapet ska skickas ut till 

lokalklubbarna en gång till. 



 

 

Christian uppmanade är en gång ledamöterna i CS att i tid skicka in reseräkningar. 

Är de inte inne inom 2 månader från aktuellt tillfälle utgår ingen ersättning. 

Lokalklubbarna uppmanas att vara noga med att kolla upp medlemskap på 

deltagare vid utställning och drevprov. Fungerar fortfarande inte prickfritt just nu. 

Christian kommer att göra ett nytt utskick till lokalklubbarna med uppmaning om 

uppdaterade uppgifter om dreverkennlar inom respektive lokalklubb. 

Lena rapporterade att vi nu är 3255 medlemmar i Dreverklubben. 

8. Ersättningsprogram till Jyckedata 

Charlotta Löfgrens rapporterade att hennes kollega Peter jobbar nästan varje kväll 

med det nya programmet och att drevprovsdelen inom kort beräknas vara klart. 

Magnus har undersökt lämpliga vägar för att ersätta Peter för det arbete som utförs. 

Vi har fått rådet att detta skall ges i form av lön med tillkommande sociala avgifter 

m.m. Storleken på denna ersättning är inte fastställd. 

Ronny informerade att han meddelat ledningspersoner i ”Hitta drever” att vi inte 

längre är intresserade. Vi finner kostnadsbilden ogynnsam, både när det gäller dess 

storlek i uppbyggnadsskedet, kombinerat med att vissa vitala delar saknas men 

kanske framförallt svårigheten att få en överblickbar totalkostnad på investeringen. 

På detta har ingen reaktion kommit från deras sida. 

9. Framtida medlemshantering 

Magnus redovisade svar på de frågor som uppkommit vid förra CS-mötet. Bl.a. 

annat frågan om det fria medlemskapet. Detta är inget problem för SKK då det finns 

flera klubbar med liknande upplägg. En förändring innebär det dock. Man 

praktiserar rullande medlemsår istället för per kalenderår. Mötet beslutade att gå 

vidare med anslutning av medlemmar via den tjänst som SKK offererat. 

Lena Lindström lovar och Charlott Jonsson ska vidtalas att sköta kontakterna med 

SKK för att fullfölja anslutningen till SKK:s medlemsregister. Magnus pratar med 

Charlott. 

10. Övriga frågor 

SKK har via kontakt informerat oss om att SDK fyller 75 år detta år. Man avser att 

uppmärksamma detta på något sätt på sin hemsida. Mediakommittén får i uppgift 

att vi även från vår sida synliggör detta på lämpligt sätt.  

Magnus har undersökt våra sponsoravtal och hittar inget som hindrar att vi t. ex. 

ger reklamutrymme för Easyhunt på hemsidan. 

På årets stämma röstades CS proposition angående att undersöka möjligheterna att 

hålla stämman vart annat år igenom. En grupp är nu tillsatt som ska bereda denna 

punkt. Gruppen består av Bo Wallin, Kaj Rosenkvist, Roger Lindström och Tomas 

Åslund. 



 

 

CS arbetsordning (sekreterarepärmen) för lokalklubbar behöver uppdateras. Jim 

och Christian informerar att de har påbörjat detta arbete. 

11. Nästa möte 

Nästa möte hålls som ett telefonmöte torsdag 31/10 2019 kl. 18.30. 

12. Mötets avslutande 

Ordförande Magnus Enocsson tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

 

Ronny Westin 

Sekreterare 

 

 

 

Jaquline Elgh  Jim Söderberg Magnus Enocson 

Justerare  Justerare  Ordförande 


