
 

 1 

 

   
 

 

 

Protokoll fört vid CS telefonmöte 2020-07-30 

1. Magnus E öppnade mötet. 
 

2. Kvällens deltagare är Magnus Enocson, Ronny Westin, Ingvar Karlsson, Christian Jansson, 

Charlotta Löfgren, Charlott Jonsson, Stefan Persson, Jim Söderberg, Jonas Kriström, Göran 

Hagman och adjungerad Lena Lindström. Jaquline Elgh är ej närvarande. 
 

3. Charlott Jonsson valdes till protokollförare. 
 

4. Ronny Westin och Charlotta Löfgren justerar dagens protokoll. 
 

5. Dagordningen godkändes. 
 

6. Föregående protokoll 

a. Punkt 6a, gamla protokoll till Varberg, är gjort till och med 27 juni 2019. Även 

protokoll från Martin S tid som ordförande, ett flertal av dessa är ej komplett 

justerade. Detta trots påstötning att Martin S skulle fixa fram dessa protokoll. 

b. Punkt 6b, utländska resultat måste skickas in själva av hundägaren. Kvarstår. 

c. Punkt 6c, försäljning av dreverdata, ärendet pågår fortfarande. 

d. Stadgeändring utskickad inför stämman. 

e. Handlingar utskickade till delegater inför stämman. 

f. Ekonomikommittén om sponsring från Jägarförbundet. Jägarförbundet har ej 

återkommit i frågan, varför vi plockar bort deras annons från hemsidan. 

g. Förvaltningsavtal med Peter av Dreverdata, kvarstår. 
 

7. Stämman 2020:  

Information och material har gått ut till alla lokalklubbar och delegater. Under stämman så 

kommer varje kommitté göra redovisningar för respektive kommitté. En lathund finns för vad 

som ska förberedas till stämman för respektive kommittéordförande, Magnus E skickar ut 

den. Inloggningsuppgifter till stämmans deltagare skickas ut 5 dagar innan stämman. CS 

stämmer av innan stämman i ett möte, då beslutar vi vem som föredrar motionerna. 

Ordförandekonferens hölls 4 juli, där gicks alla motioner och propositioner igenom. 
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8. Kommittéerna: 

a. Ekonomikommittén: 
Delegat-utskicket inför stämman har gått ut till lokalklubbarna. Lena har skickat ut 

ekonomi-rapporter till CSs medlemmar. Ett möte i kommittén ska hållas och 

aktivitetsplanen ska uppdateras. 
  

b. Mediakommittén: 
Jaquline håller på med GDPR-arbetet. Avstämning innan stämman kring det arbetet. 

Överlämnande ska ske till Charlotta L. Skötsel av hemsidan löper på.  
 

c. Jakt- & utställningskommittén: 
Utbildning i Dreverdata, planering pågår med Charlotta L om genomförande. Det 

kommer att vara domarutbildningar och domargenomgångar i slutet av augusti, i 

samband med detta så kommer en fullständig version av drevprovsdelen att finnas 

publikt. Charlotta L kommer att ta fram en manual, dels en mot 

lokalklubbsadministratörer och dels en mot drevprovsdomare. Webb-möte kommer 

att hållas med användarna under september månad.  Charlotta tar fram och skickar 

ut utbildningsschema till lokalklubbarna i samråd med Jakt & Utställningskommittén. 

SKK har gett ut nya lättade riktlinjer för arrangemang pga COVID-19, de ska läggas 

upp på hemsidan. CS beslutar att de klubbar som vill anordna utställningar, efter 15 

augusti, kan göra det enligt SKKs direktiv. Nytt beslut kan komma att fattas om SKK 

kommer med nya direktiv. 

 

d. Avelskommittén: 
Avelskonferens som skulle ha anordnats i samband med stämman, flyttas till senare i 

höst. Vi har fått fråga från Skaraborgs Dreverklubb om lungödemstabeller på sidan 30 

i årsboken. Kjell Andersson håller på och gör en uppdatering på tabellen och tar även 

med de nya fall som kommit in på sistone. Kjell Andersson har skickat databasen för 

samtliga inkomna lungödem, en beskrivning av datat är på gång. Vi kommer inte att 

lägga ut mer information om lungödem publikt än vi gjort tidigare, detta i samråd 

med Kjell Andersson. Utorax Helgas jaktchampionat finns varken med i årsbok 2019 

eller 2020, efter diskussion med Anders Andersson har vi lagt ut rättade 

championatlistor. Gällande det pågående ärendet i discplinnämnden hos SKK, har 

ytterligare ett yttrande skickats in från CS. Vidare har avelskommittén tagit fram en 

rekommendation för avel om utställningsmerit saknas och ej kan skaffas pga Covid-

19. Gäller tik max 3 år. Kommittén ligger lite efter i arbetat att kontakta alla 

lungödemsfall som inkommit efter årsbokens släpp. Vi har efter rekommendation från 

mediakommittén skapat ett konto på EasyQuest för att lägga ut vår hälsoenkät för 

drever. Kjell Andersson uppger att vi aldrig fått någon återkoppling på blodproven 

som skickades in till SLU för Bergmossens Hanna i samband med att en avkomma fått 

PRA, Charlott J försöker få tag på Thomas Bergström efter semesterperioden.   
 

8. Aktivitetsplaner: Alla kommittéerna måste uppdatera sina aktivitetsplaner innan 

stämman. 
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9. Genomförande av SM-tävlingar: Diskussioner med arrangerande klubbar av SM-tävlingar 

pågår om tävlingarnas vara eller icke vara 2020, till följd av dagens situationen med covid-19. Beslut 

förväntas inom den närmaste framtiden.  

Som tidigare meddelats har beslut tagits tillsammans med Finlands och Norges dreverklubbar att 

Nordiska mästerskapen ställs in 2020, p.g.a covid-19. Jönköping arrangerar 2021 istället för 2020. 
 

10. Dreverdata: Statistik/utdatadelen är under framtagande. Ett första utkast är på gång. 

Sluttest håller på att genomföras för modulerna Drevprov, Utställning och Viltspår där de 

testas grundligt i olika webbläsare, plattor, mobiler etc. Målet är att lägga ut de tre första 

modulerna veckan innan stämman. Statistik/utdata-delen behöver testas mer innan den 

publiceras. Charlotta L kallar avelskommittén till möte för att ta fram kravspecifikationer på 

vissa återstående delar i statistikdelen. 

11. Övriga frågor: 

a. Förfrågan från Jönköping angående Elmia 2021. Jönköpings dreverklubb får 

representera Svenska Dreverklubben.  

b. Tullgarnmässan, fråga till Uppland om de vill representera Svenska dreverklubben 

där. Lena framför till Uppland. 

c. Förfallet lån Norrbottens DK. Norrbottens dreverklubb har ej återbetalat, 

betalningspåminnelse skickad, pga covid-19 har de inte fått in några pengar och kan 

därför ej betala tillbaka. CS kräver in bokföringen för 2018, 2019 och första halvåret 

för 2020. Kan klubben anordna lotteri för att få in pengar till klubben, även om ingen 

tävlingsverksamhet finns för närvarande? CS ger Norrbottens DK anstånd med första  

återbetalningen t.o.m 2020-12-31. Magnus kontaktar dem. 
 

d. Charlotta L har haft omkostnader i samband med framtagandet av dreverdata och CS 

beslöt att betala ut 20 000 kr för att täcka dessa. Charlotta L deltog ej i detta beslut. 
 

12. Nästa möte äger rum 20 augusti kl 19:00. 
 

13. Mötet avslutades. 

 

Ordförande                                                                     Sekreterare 

 

 

 

Justeras                                                                            Justeras 


