Beträffande regelrevidering av drevprovsregler.

Efter en del samtal efter ordförandekonferensen den 4/7-20, vill jag försöka förtydliga hur processen går till.
Den process som föregår en ny regelperiod finns noga beskriven i den lathund som SKK/JhK utgav 21/2-19. Efter två
remissomgångar och påföljande bearbetningar skickas ett färdigt förslag från regelkommittén (bestående av
representanter från dreverklubben, bassetklubben, beagleklubben och ADB) till SKK:s jakthundskommitté för
godkännande. Blir förslaget inte godkänt på en eller flera punkter får regelkommittén tillbaka förslaget med
synpunkter. Regelkommittén har då att godta eller argumentera för sin sak i en ny vända/vändor till SKK/JhK. Efter
en eller flera vändor utmynnar detta så småningom i ett regelförslag som SKK/JhK kan acceptera för fastställande
och sedan vidare för godkännande i SKK/CS.
Något utrymme för behandling på årsstämmor av hela reglementet finns således inte med i den av SKK beskrivna
beslutsprocessen. Möjlighet till påverkan i processen går via de två remissomgångarna, motionsvägen i en enskild
fråga till stämman och givetvis via kontakt med de representanter som SDK utsett i regelkommittén.
Se nedanstående tidsaxel för processen.
Det känns som en utopi att alla skulle blir nöjda, när det blir förändringar i reglerna. Då olika intressen ibland står
emot varandra. SDK/CS och de representanter som utsetts till regelkommittén har att i första hand se till rasens
bästa, att reglerna följer SKK:s regler för en god jaktetik och värna hundens bästa.
Det ligger också en utmaning i att reglerna ska vara lätta att förstå, tydliga och minimera utrymmet för godtycklig
bedömning. Så långt det är möjligt ska reglerna utmynna i att domarkåren dömer så lika som möjligt, vilket bör vara
mest rättvist och ge en bra grund för klubbens avelsdata.
Önskas en genomgripande/stor förändring av våra drevprovsregler, måste ett sådant beslut förankras i hela klubben
i mycket god tid innan en regelrevideringsprocess startar. Då detta kan få stor betydelse för hur klubben ska gå in i
en ny regelrevideringsprocess.
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