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Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson förklarade mötet öppnat.
Upprop och suppleanters rösträtt
Magnus Enocson, Ronny Westin, Jonas Kriström, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Jim Söderberg.
Christian Janson, Jaquline Elgh, Charlott Jonsson, Stefan Persson, Göran Hagman och Lena Lindström
(adjungerad).
Val av protokollförare
Charlott Jonsson valdes att föra dagens protokoll.
Val av två protokolljusterare
Ronny Westin och Ingvar Karlsson valdes att justera protokollet.
Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning fastställdes.
Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
Stämman 2020, motioner, proposition, hederstecken etc.
Stämman när/var/hur
Ingen fysisk stämma i mitten av juni kommer att hållas pga Corona-viruset. Alla lokalklubbar har fått
uttala sig om man föredrar en online stämma i juni eller en fysisk stämma senare i år. En klar majoritet
av de klubbar som svarat, önskar en fysisk stämma längre fram. Deadline för stämmans genomförande
är 30 september, detta enligt direktiv och dispens från SKK, vilket gör att vi trots skrivelse i våra egna
stadgar kan flytta stämman. Nytt datum för stämman sattes till 29 augusti, Dalarnas DK är beredda att
anordna en ev. fysisk stämma. CS kommer att återkomma med definitivt besked under v25 om
stämman kommer att genomföras fysiskt eller om det ändå måste bli en online-stämma. Detta baserat
på vilka eventuella restriktioner som finns då, pga av Corona-viruset.
Stämmohandlingar
Vi börjar att förbereda stämmohandlingar redan nu.
Program vid fysisk stämma
Möte med CS på fredagen. På lördagsmorgonen kommer avelskommittén ha en samling med
avelsråden, samtidigt kommer Charlotta att hålla demonstration av DreverData. Stämman hålls lördag
eftermiddag.
CS motionssvar
Morgan Wackts motion om att införa garanti mot lungödem:
Motionen avslås av CS, med motiveringen. Det skulle bli alltför svårt att följa upp att avtalet efterföljs.
CS tycker samtidigt att det finns många goda idéer i motionen som kommer att tas med in i
avelskommitténs framtida arbete.
Tomas Ekbergs motion om förändrade regler för erhållande av jaktchampionat:
Motionen avslås av CS. Motivet till avslag är, att det med möjlighet att bli jakchampion på enbart
klövmeriter, är stor risk att förändringen kommer att leda till inflation i jaktchampions och att detta i
sin tur devalverar jaktchampionatets värde och status.
Tomas Ekbergs motion om att premiera jaktmotor hos drevern:
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Motionen avslås av CS. Motiveringen är att det redan pågår en demokratisk process med översyn av
drevprovsreglerna och att det i motionen finns felaktiga påståenden i tolkningen av dagens regler.
Jönköpings dk, motion om stämmans geografiska placering:
Motionen avslås av CS med motiveringen. CS anser att dreverstämman är en möjlighet för de olika
lokalklubbarna att få visa upp sin verksamhet.
Östergötlands dk, motion om nya drevprovsregler:
Motionen avslås av CS med motiveringen att det finns en demokratisk process med remissförfarande
som redan pågår, den processen är redan långt gången.
Värmlands dk, motion angående uttagningsreglerna till Drever-SM:
Motionen avslås av CS, med motiveringen att det redan nu tillsammans med Mästerskapsstatuterna
finns en uträkningsmall som varje distrikt ska använda sig av för att utse rätt hundar till Drever-SM.
När det gäller hur respektive lokalklubb utser sina hundar till distriktstävlingen finner vi det svårt att
hitta enhetliga regler då förutsättningarna är så varierande i de olika klubbarna. Många använder dock
även här uträkningsmallen inför uttagning till distriktstävlingen, vilket CS förordar. Dessutom påpekar
CS att protokollet från Värmlands årsmöte är bristfälligt gällande beskrivningen av vilken motion som
avses att skickas in. Christian Janson deltar ej i beslutet.
Södra Älvsborgs dk, motion om losstid:
Motionen avslås av CS med motiveringen att redan med dagens regler så är losstiden 180 minuters
maxtid för att uppnå pris. Följaktligen saknar motionen berättigande.
Propositioner: CS beslutade att lägga fram två propositioner till stämman, enligt nedan.
Proposition 1. CS föreslår att medlemskategorin ”ständig medlem” tas bort.
Proposition 2. CS föreslår att medlemskapet för medlemmar bosatta utanför Sverige höjs.
Hederstecken: CS beslutade att efter inkomna förslag tilldela hederstecken till:
Klas-Göran Lindberg och Christian Janson, Värmland
Malte Johansson, Håkan Knutsson och Ewert Gunnarsson, Blekinge
Ronny Westin, Västernorrland
Per-Erik Skog, Dalarna
Anette Larsson Fredriksson och Tomas Eklöf, Sörmland
8.

Budget
Christian redogjorde för ekonomin. En diskussion om nordiska mästerskapet som arrangeras av Jönköping
hölls: Tävlingsledningen håller med egen bil. Beslut tas om att 50 000 kr utbetalas till arrangerande klubb
för arrangemanget. Magnus Enocson deltar ej i beslutet.
För närvarande ligger vi på ca minus 100 000 kr, det är framtagandet av nya DreverData som orsakar
minuset.
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9.

Kommittéerna
a. Ekonomikommittén:
Kontoplan håller på att skapas. Ett reviderat förslag på Lenas avtal är utskickat för
översyn. Bakgrunden till översynen är att medlemshanteringen övergått till SKK. Den nya
nivån är 30 000 kr plus moms per år. Bokutskick kommer att ske tre gånger per år.
Kommande år ska vi se över ersättningsnivån för mästerskap. I PM till arrangerande
klubbar för Drever-SM/Har-SM ska det förtydligas vilken ersättningsnivå som gäller för
att arrangera mästerskap samt läggas till att ansökande klubb ska till ansökan bifoga
föregående års bokslut samt innevarande års aktuella kassa, detta för att CS ska kunna
bedöma om en klubb har ”råd” att anordna ett mästerskap eller ej. Detta för att undvika
att någon lokalklubb riskerar att hamna i ekonomiska problem, om något ”går
ekonomiskt snett” i arrangemanget. Aktivitetsplanen uppdaterad och kommer att läggas
upp på hemsidan. Material till stämman kommer att skickas ut under juli eftersom
stämman kommer att äga rum i augusti. Magnus gör skrivelse till klubbarna. Avtal
gällande ägandet av DreverData håller på att tas fram. Liggare över vem som lånar
reklam-material tex rollups, från SDK ska tas fram. I dagsläget har vi 1,3 miljoner i kassan.
Den s.k. sekreterarpärmen är till 99% klar. Bara några loggor som ska uppdateras.
b.

Mediakommittén:
Jaqueline har skickat ut ett förslag på GDPR-policy. Charlotta gick igenom en GDPRanpassning för de klubbar som har hemsida byggd av Rawdesign. Å andra sidan är det
ganska nära till lanseringen av DreverData. Mötet beslutade att inte vidta några extra
åtgärder med avseende på GDPR utan väntar på lanseringen av Dreverdata. Kommittén
ska ta fram en checklista angående GDPR-krav som kan användas i CS och i klubbarna
som fylls i på regelbunden basis. Nästa nummer av Jakthund är inställt pga
besparingskrav i samband med Corona, så deadline är senarelagt. Efter diskussion
beslutades att lägga över ansvaret på hundägarna att rapportera in utländska resultat
ifall de vill att det ska komma med i årsboken. Avelskommittén får ansvar att ta fram
nödvändiga åtgärder kring detta. På nästa möte ska vi ta ställning till hur vi går vidare
med ”Arrangera jaktprov”. Charlotta tillsammans med Peter jobbar fram ett
beslutsunderlag till styrelsen över möjliga alternativ vid en eventuell försäljning av
programmet ”Dreverdata”.

c.

Jakt- & utställningskommittén
Mästerskapens uttagningsregler redovisades. Det finns en viss orättvisa som framförallt
drabbar distriktet Gävle Dala. Det blir inga förändringar detta år men kommittén har koll
på läget inför kommande år. Förslag på ändringar i Championatsreglerna finns utskickade
till lokalklubbarna. Tre utställningar försöker vi att flytta, de är uppe hos SKK för
godkännande. SKK har utfärdat en dispens om att hundar får gå på jaktprov utan
utställningsresultat, men inom dreverklubben får man starta på drevprov tills förstapris
uppnåtts utan utställningsresultat så det är inget som berör oss, dessutom kommer det
finnas gott om utställningar i höst. Vi bevakar dock situationen för att se ifall
dreverkubben måste begära dispens för något scenario. På frågan om en
jaktprovsdomare kan neka hundförare online-publicering av Trackerspårning under
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vanligt drevprov så meddelades att domaren kan neka till publicering av förloppet under
pågående prov.
d.

Avelskommittén
Ett första överlämningsmöte med Kjell Andersson och Anders Andersson har ägt rum.
Många listor kommer att kunna genereras automatiskt från nya DreverData. Nästa steg
är att Charlott gör en sammanställning av det årliga arbetet med listorna för att
identifiera vilka listor som ska skapas, hur de uppdateras och vad som är källan till datat.
En ide kom upp att vi borde föra in data från lungödemslistan i hanhund- respektive
tiklista. De lungödemslistor som ligger på hemsidan är inte kompletta, en uppfödare har
hört av sig om att hans hundar har fallit ur, vi rättar listorna varefter vi får kunskap om
att de är felaktiga. Gällande den diskussion som förekommit på sociala media senaste
tiden om lungödem har avelskommittén tagit fram en text att lägga ut på hemsida och
sociala medier, hela CS får den mailad till sig och efter genomläsning kommer den att
publiceras. Vidare jobbar man med en uppfödarcertifiering. På kommande CS ska
ärendet anmälas som en egen punkt. Gällande den ej rekommenderade parningen som
skett, så är nästa steg att anmäla till SKK:s disciplinnämnd. CS ställer sig bakom detta, allt
material i ärendet måste sammanställas och därefter skickas ut till hela CS för kontroll. Så
att vi tillser att anmälan är korrekt formulerad. Detta kan/bör även säkerställas med
extern hjälp. CS tillfrågades om valpförmedling kunde vara något för dreverklubben och
det tyckte man. Ett förslag på hur detta ska se ut ska presenteras och det ska också
inkludera omplaceringar av vuxna hundar. När en valpannons kommer in skickar
Charlotta den till Jonas, Jim och Anders. Verkar fungera bra, men en förbättring skulle
kunna vara att de övriga får reda på när annonsen är granskad och godkänd för
publicering. Stefan tog på sig ansvaret att se över hanhundsannonserna, de behöver
rensas samt att Stefan granskar vid nya förfrågningar.

10. Per Björklunds avsägelse
Per har begärt att få utträda ur CS, godkännes och CS tackar Per för hans insats i CS.
11. Övriga frågor
På 2019 års stämma tillsattes en arbetsgrupp för att utvärdera om stämman ska hållas vartannat år istället
för årligen. Arbetsgruppen har kommit fram till att man med fördel kan hålla stämman vartannat år.
Magnus tillsammans med Christian och Ronny tar fram ett förslag på de stadgeändringar som behövs för
att ändra stämmans genomförande till vartannat år.
Magnus ringer Helena Johansson och hör hur det går med polisärendet gällande förskingring av klubbens
pengar.
12. Nästa möte
Torsdag 28 maj kl 19:00.
13. Mötets avslutande
Tack och fortsatt trevlig helg!
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___________________
Charlott Jonsson, Sekreterare

____________________
Ingvar Karlsson
Justerare

_____________________
Ronny Westin
Justerare

_______________________
Magnus Enocson
Ordförande

