
 

 

 

Protokoll fört vid CS telefonmöte 20/8 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 Ingvar Karlsson och Stefan Persson. 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes med följande påpekanden: 

 

Punkt 6 b: Kvarstår.  

Punkt 6 c: Pågår 

Punkt 6 d: Klar. 

Punkt 6 e: Klar. 

Punkt 6 f: Klar. 

Punkt 6 g: Pågår. 

 



 

 

Magnus har informerat Norrbottens DK om att de fått anstånd med första 

avbetalningen av lånet till 2020-12-31. Samtidigt begärdes en ekonomisk redovisning 

för 2018, 2019 och första halvåret 2020 in. Någon återkoppling på detta har inte 

kommit. 

 

 

 

7. Stämman 2020 

 

Stämman sker digitalt 29/8 2020 kl. 13:00.  

 

Följande personer svarar på motionerna från CS. 

 

Motion 1 från Morgan Wackt: Jim Söderberg 

Motion 2 från Thomas Ekberg: Göran Hagman 

Motion 3 från Thomas Ekberg: Ronny Westin 

Motion 4 från Jönköpings DK: Magnus Enocson 

Motion 5 från Östergötlands DK: Ronny Westin 

Motion 6 från Värmlands DK: Ingvar Karlsson 

Motion 7 från Södra Älvsborgs DK: Göran Hagman 

 

Proppositioner från CS: Magnus Enocson 

 

8. Kommittéerna 

 

Ekonomikommittén 

Christian redovisade kommitténs arbete och meddelade att ekonomin är under 

kontroll.  

Ingvar beviljades att köpa in nya klistermärken. Han återkommer till kommittén 

med prisuppgift. 

Magnus har fått in en förfrågan från Lars Davidsson om ett nytt program(Windows 

360) för redigering till årsboken. Charlotta lovade att hjälpa honom så fort som 

arbetet med dreverdata är avklarat. Hon kollar även en lösning för hela CS. 

Mediakommittén 

DreverData är klart för att lansera den första versionen i produktion idag. Fokus 

den senaste veckan har varit att få till de sista delarna i utställningsdelen som testas i 

skarpt läge på söndag på Upplands utställning. Drevprovsdelen lanseras också där 

de första domarutbildningarna sker om ca en vecka. Peter och Charlotta är beredda 

att snabbt rätta eventuella buggar. Statistikdelen publiceras inte i nuläget utan 

kommer att testas och vidareutvecklas internt först och publiceras i ett senare skede. 

Ett utbildningsschema är klart och startar i början på september.  



 

 

Charlotta frågade hur ofta vi behöver hämta ut information om nyregistrerade 

hundar från SKK? CS beslutade att 4 ggr/år borde räcka. 

Jaquline redovisade sitt arbete som hon nu håller på att avsluta eftersom hon avgår 

från sitt uppdrag vid årets stämma.  

Jakt och utställningskommittén 

Ingvar berättade om kommitténs arbete. 

 

CS beslutade att det nästa år ska hållas två Har-SM, ett för 2020 och ett för 2021. 

Har-SM 2020 går av stapeln 10/12 2021 och Har-SM 2021 den 13/12 2021. Båda 

mästerskapen arrangeras av Dalarnas DK. 

 

Dalarnas DK genom Ingvar frågade om det är okej att de livesänder sin klubbkamp 

mellan Dalarna och Gävleborg via Tracker? CS ser inga problem med det och ger 

klartecken. Även andra klubbar kan göra detta, men man får tillhandahålla 

Trackerpejlar själva. Det är inget som Tracker tillhandahåller. 

 

Björn Eek på SKK har hört av sig att Jämtlands DK har skickat in sin 

dispensansökan om tidigare hundsläpp direkt till länsstyrelsen. Det går inte utan 

måste sökas genom Svenska Dreverklubben! Magnus påtalade att det återigen är 

dags för ett nytt utskick till lokalklubbarna för att slippa nya missförstånd. 

 

Avelskommittén 

 

Hälsoenkäten kommer att kunna publiceras denna månad, ser riktigt bra ut i 

EasyQuest. 

Svårt och tidskrävande att få tag på de som skickat in lungödemsrapporter för 

uppföljning, måste ta ställning till om vi ska publicera utan kontakt med alla 

inblandade som vi tidigare sagt. Utredningarna om vad som hände med 

Bergmossens Hannas blodprov (pga avkomma som fick PRA) som skickades in till 

SLU fortsätter, har en ny kontakt på SLU, Susanne Gustafsson. Information om 

inställd avelsrådsträff i samband med stämman har gått ut. Telefonkonferens med 

avelsråd kommer att äga rum under hösten, ett ämne kommer att vara att titta på 

svaren från hälsoenkäten, avelscertifiering samt att kicka igång nästa steg i det som 

vi presenterade på stämman 2019. Utbildningen i genetik kommer snart dra igång, 

Charlott och Magnus ska gå den. 

 

9. Disciplinärende från Dalarnas DK 

 

CS beslutade att gå vidare med fallet. Magnus kontaktar SKK och hjälper Dalarnas 

DK med fallet. 

  

10. Övriga frågor 

 



 

 

Magnus berättade att han har kontaktat polisen för att få en uppdatering i 

förskingringsfallet. Enligt uppgift ska fallet snart vara färdigt för att skicka till 

åklagare. Magnus tog på sig uppgiften att informera samtliga lokalklubbar om läget. 

Magnus och CS tackade Jaquline för hennes insats i CS, då hon avgår ur CS i 

samband med stämman den 29/8.  

 

11. Nästa möte 

   

Stämman lördag 29/8 kl. 13.00. 

 

 

12. 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 


