
 

 

 

Protokoll fört vid CS telefonmöte 16/6 2020 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Upprop samt suppleanters rösträtt  

 

Närvarande: Magnus Enocson, Charlotta Löfgren, Jaquline Elgh, Charlott Jonsson, 

Stefan Persson, Ronny Westin, Jonas Kriström, Göran Hagman, Ingvar Karlsson, 

Christian Janson och Jim Söderberg. 

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 Charlott Jonsson och Ronny Westin. 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes med följande påpekanden: 

Punkt 6 a: Magnus ska skicka in gamla protokoll till folkrörelsearkivet i Varberg. 

Dokumenten är färdiga och skickas inom kort. 

Punkt 6 b: Avelskommittén meddelar medlemmar att utländska resultat måste 

anmälas till klubben om de ska komma med i listorna. 

Punkt 6 c: Avtalsförslag angående ev. försäljning av Dreverdata ej klart. 

Punkt 6 d: Förslag om stadgeändring klart.  

 

7. Stämman 2020 

 



 

 

Stämman sker digitalt 29/8 2020 kl. 13:00 och tjänsten köps in från SKK. 

Rösträknare blir Fredrik Bruno från SKK. 

Magnus skickar ut information om stämman till samtliga lokalklubbar. 

Lokalklubbarna utser en av de anmälda delegaterna som representerar klubben på 

stämman. Den personen och en reserv meddelas Ronny Westin via mejl. 

Hederstecknen och stipendierna från AGRIA som ska delas ut på årets stämma 

delas ut på stämman 2021, men redan i samband med stämman 2020 så kommer 

stipendiaterna att tillkännages på hemsidan. Avelsdiplomen skickas ut med post. Om 

man vill hämta sitt avelsdiplom på stämman 2021 så får man kontakta Ingvar 

Karlsson senast 12/7 2020. 

 

8. Kommittéerna 

 

Ekonomikommittén 

AGRIA har fakturerats för sitt sponsoravtal, ca 32 000 kr, och Svenska 

Jägareförbundet är kontaktade i samma fråga. Svenska Jägareförbundet 

återkommer då de inte har fattat ett beslut på grund av covid-19, summan är 7000 

kr. 

Mediakommittén 

Charlotta gav en lägesrapport om Dreverdata.  

Ett avtal med Peter som bygger programmet måste upprättas och det måste även tas 

fram ett förvaltningsavtal för support/service av programmet i framtiden. 

Ronny frågade hur snabbt det går att få fram en prisbild på vad det kommer att 

kosta andra rasklubbar att köpa programmet av oss. Charlotta svarade att det beror 

på hur stora och många förändringar som behöver göras. Ekonomikommittén fick i 

uppdrag att skyndsamt ta fram en prisbild som kan presenteras för intresserade. 

Testkörning av drevprovs, utställnings och viltspårsdelen pågår för fullt.  

Jaquline berättade att hon slutför sina uppgifter fram till stämman då hon inte är 

tillgänglig för omval. 

Jakt och utställningskommittén 

Då SKK ständigt förändrar förutsättningarna för att anordna utställning, så ser inte 

CS någon annan utväg än att följa SKK:s beslut och ställa in samtliga utställningar i 

Svenska Dreverklubben fram till 30/9 2020. Nytt beslut kan komma att fattas om 

SKK beslutar om nya förändringar. 

Kommittén fick uppdraget att informera lokalklubbarna kring detta samt även 

informera klubbarna om den policy Jakt o Utställningskommittén kommer att ta 

angående användande av domare över 70 år vid viltspår/drevprov.  

 

Avelskommittén 

 



 

 

Avelskommittén har haft ett arbetsmöte 6 juni, tyvärr gick större delen av det mötet 

åt att ta hand om uppretade medlemmar eftersom årsboken landat i brevlådorna 

under veckan. Dock hanns det med att göra en allmän hälsoenkät, nu måste man ta 

ställning till vilken plattform som ska användas för enkäten. Man gjorde även en 

riktad enkät till uppfödare som kommer i ett steg två. Jonas Kriström har tagit fram 

en pedagogisk text om nedärvbara sjukdomar som vi ska publicera på hemsidan så 

fort den är färdiggranskad. OneDrive är nu inköpt och är under uppbyggnad. Åtta 

nya lungödemskort har inkommit tack vare den bifogade blanketten i årsboken. När 

alla hundägare kontaktats läggs nya listorna upp på hemsidan dock senast i juli. 

Charlott Jonsson har ej hunnit följa upp med Kjell Andersson vilket data som vi kan 

lägga ut på hemsidan från lungödemkorten, kvarstår. Minns någon vad som hände 

med de inskickade blodproven från Bergmossens Hanna till SLU? Enligt ägaren 

skall tre blodprov lämnats. Disciplinnämnden har skickat skriftlig bekräftelse att 

vårt ärende gällande ytterligare avel på tik som lämnat valpar som insjuknat i RD, 

nu är registrerat, samt att det är viktigt att de handlingar som bifogats ärendet är 

interna dokument och ej ska spridas så länge fallet är uppe i disciplinnämnden. 

Avelskommittén gör en utredning kring hur vi ska hantera avelsrådgivning, listor, 

valpannonser och liknande, nu när vi har så få utställningsresultat under 2020. 

 

 

9. Listor på hemsidan 

 

Listorna som görs av Anders och Kjell måste alltid stämmas av innan de publiceras 

på hemsidan för att säkerställa att sena rättningar har kommit med. Viktigt med 

kontakt mellan avelskommittén och de som gör listorna. 

 

10. Dispens utan utställningsmerit 

 

Ingvar redovisade att SKK har beviljat Svenska Dreverklubben dispens för hundar 

att starta på drevprov utan utställningsmerit. Jakt o Utställningskommittén fick 

uppdraget att ta fram en skrivning till lokalklubbarna och för presentation på 

hemsidan. 

   

11. Övriga frågor 

 

Magnus redovisade förslag på två propositioner till stämman som också godkändes. 

Utskick till delegater sker tillsammans med förslaget till nya stadgar och övrigt 

material.   

 

12. Nästa möte 

   

Torsdag 30/7 2020 kl. 19:00 som telefonmöte. 

 

 

13. Mötets avslutande 



 

 

Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

Göran Hagman 

Sekreterare 

 

Charlott Jonsson Ronny Westin Magnus Enocson 

Justerare Justerare  Ordförande 


