Centralstyrelsen, protokoll från möte 2020-05-28
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Mötets öppnande
a. Magnus Enocson öppnade mötet.
Upprop och suppleanters rösträtt
a. Närvarande är Magnus Enocson, Charlotta Löfgren, Ronny Westin, Jim Söderberg, Christian
Janson, Jonas Kriström, Ingvar Karlsson, Charlott Jonsson och adjungerad Lena Lindström. Charlott
har i kvällens möte rösträtt.
Val av protokollförare
a. Charlott Jonsson valdes att föra protokoll vid dagens möte.
Val av två protokolljusterare
a. Ingvar Karlsson och Ronny Westin valdes att justera dagens protokoll.
Fastställande av dagordning
a. Dagordningen fastställdes.
Föregående protokoll
a. Magnus ska göra en skrivelse med information till klubbarna om när handlingar för stämman
kommer att gå ut.
b. Avelskommittén ansvarar för att meddela medlemmarna att om utländska tävlingsresultat ska
komma med i årsboken så måste medlemmarna skicka in detta själva.
c. Avtalsförslag mot andra klubbar ifall de vill köpa DreverData är ej klart än.
d. Arbete med stadgeändringsförslag, för att kunna hålla stämma vartannat år, är ej påbörjat.
e. I övrigt lades förra protokollet till handlingarna.
Stämman 2020
a. Beslutas på nästa möte hur och var den ska genomföras.
Kommittéerna
a. Ekonomikommittén
i. Handlingarna till stämman är snart sammanställda. Christian Janson behöver officepaket
med tillägg att editera pdf-filer, Charlotta L hjälper till att ordna detta. I övrigt är
aktivitetsplanen uppdaterad. Vi behöver skicka in gamla protokoll till Folkrörelsearkivet i
Varberg, Magnus ombesörjer detta.
b. Mediakommittén
i. DreverData, en ny utgåva av utställningsdelen finns vilken testats av Ingvar och Ronny,
Charlott J ska testa också. Nu är det utveckling av viltspårsdelen som pågår. SKK ska ge ut
tidningen ”Jakthund” under sommaren, deadline på måndag. En fråga har inkommit till
CS ifall Svenska Dreverklubben ska anmäla till disciplinnämnden på SKK ifall dreverfolk
beter sig illa i sociala media, tex i grupper på Facebook som inte ägs och/eller
kontrolleras av Svenska Dreverklubben. Men CS konstaterar att ifall man blir angripen på
sociala media, som inte ”ägs av SDK”, så får man själv göra en personlig polisanmälan.
Vår erfarenhet är att det är tveksamt att SKK hjälper till i dessa ärenden.
ii. Bokutskick sker tre gånger per år. I maj/juni sker första utskicket, andra i september och
tredje i december.
c. Jakt- & utställningskommittén
i. En exteriördomarförfrågan har inkommit, vi har avslagit denna då vi anser att domaren
inte är kunnig inom drever. Frågan lyftes om vi kan ändra skrivelse till att hund som
startar i SM tävling BÖR vara försäkrad och att man själv ansvarar för sin hund, ändringen
bifalles. Text kring ersättningsnivåer vid arrangemang reviderades. Ersättningsnivån för
NM är 50 000 kr. Kommittén har tagit fram en uppdaterad text på statut till årets
uppfödare, vi går igenom det till nästa möte som en egen punkt. Småhunds-SM är inställt
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2020, då taxklubben och beagleklubben ställt in sina tävlingar. Ronny får i uppdrag att
meddela SKK att vi hoppar av projektet ”Arrangera jaktprov” eftersom vi utvecklar ett
eget system.
d. Avelskommittén
i. Det finns annonstext i diverse jakttidningar som är inaktuell, måste uppdateras. Nya
listorna från årsboken 2020 måste läggas upp på hemsidan, Ingvar kontaktar Lasse
Davidsson och ber att få dem mailade. En fråga om gilla-knappen på Facebooks betydelse
diskuterades, delade meningar råder inom CS, bakgrunden till frågan är - kan det tolkas
som en godkänd parning om ett avelsråd gillar ett inlägg på Facebook som visar en
”dålig” parning? Vid inkomna lungödemsanmälningar ska avelskommittén börja göra
personlig uppföljning både med hundägare och uppfödare. Frågan lyftes om vi ska börja
lägga ut komplett data från lungödemskorten i listorna, Charlott får i uppdrag att fråga
Kjell Andersson hur man resonerat tidigare och vilken ytterligare information som
eventuellt kan läggas ut. En anmälan till disciplinnämnden har lämnats in då en
uppfödare parat en tik ytterligare en gång trots att tiken tidigare fått valpar med RD. Det
finns ett hälsoprogram om inavelsgrad hos SKK, om inavelsgraden är för hög så kan inte
hundarna inte registreras, detta ska vi försöka gå med i så fort som möjligt, SKK har möte
redan 16 juni.
Årets uppfödare
a. Avelskommittén redovisade vem som blir årets uppfödare 2020.
Utdelning av ”årets utställningshund”?
a. Pga COVID-19 kommer AGRIAS stipendium till ”Årets utställningshund” ej att delas ut i år
eftersom alla inte har möjlighet att resa till Leksand.
SM-tävlingar
a. Under september månad kommer beslut tas om SM-tävlingar ska genomföras eller ej, beroende
på läget kring COVID-19.
Ansökan om dispens när det gäller att deltaga på drevprov utan utställningsmerit
a. Ingvar Karlsson tar fram en dispensansökan att tillåta förstapris vid tre olika drevprov utan
utställningsmerit . Proven för de hundar som väljer att nyttja denna dispens, under förutsättning
att den godkänns av SKK, skall inte stambokföras förrän hunden blivit utställd med minst sufficient
i kritik. Det kommer åligga lokalklubbarna att se till att detta efterföljs.
Övriga frågor
a. Inga övriga frågor.
Nästa möte
a. Tisdag 16/6 kl 19:00.
Mötets avslutande
a. Mötet avslutades.
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