Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse,
lördagen den 10 oktober 2020, Scandic Grand Örebro

1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Upprop och suppleanters rösträtt
Närvarande: Magnus Enocson, Charlotta Löfgren, Stefan Persson, Mikael Tranberg,
Ronny Westin, Christian Jansson, Charlott Jonsson, Ingvar Karlsson, Jakob Bergvall,
Annika Helgesson, Lena Lindström. Jonas Kriström medverkar via länk.
Ej närvarande: Göran Hagman
Suppleanten har rösträtt.

3. Val av protokollförare
Till att föra dagens protokoll valdes Annika Helgesson.

4. Val av två protokolljusterare
Till att justera dagens protokoll valdes Ronny Westin och Jakob Bergvall.

5. Fastställande av dagordning
Till dagordningen lades en ny punkt §12-övriga frågor, varpå dagordningen
fastställdes.

6. Genomgång av föregående protokoll
Följande togs upp/noterades från CS protokoll 20/8 2020 varpå protokollet godkändes:
-

-

6b. Resultat från utländska hundar måste skickas in av hundägaren själv,
kvarstår.
6c. Försäljning av Dreverdata till andra jakthundsklubbar, ärendet pågår
fortsatt.
6g. Förslag till utvecklingsavtal och förvaltningsavtal av Dreverdata mellan
SDK och Peter Österberg är framtaget. Båda förslagen godkändes.
Ärendet med Norrbottens DK: s lån är under fortsatt bevakning.
Windows 360 till Lars Davidsson för redigering av årsbok samt Windows
360 till hela styrelsen, ärendet kvarstår.
Utskick för att påminna lokalklubbarna om att dispens för hundsläpp vid
domargenomgång sker hos SDK finns i aktivitetsplanen hos Jakt &
Utställningskommittén.
Disciplinärende Dalarnas DK, ärendet är inskickat och registrerat hos SKK.

Följande togs upp/noterades från CS protokoll 2/9 2020 varpå protokollet godkändes:
-

9. Klart
10. SLU – PRA, ärendet avslutat.

7. Kommittéerna
A. Ekonomikommittén
Christian Jansson redogjorde för kommitténs arbete som fortlöper enligt
aktivitetsplan. Klubbens ekonomi är god och medlemsantalet uppgår till drygt
3 100.
Utvecklingsavtal och förvaltningsavtal av Dreverdata mellan SDK och Peter
Österberg är framtaget.
Jonas Kriström har kontaktats av Ultracom för ett eventuellt samarbete med
SDK. Frågan läggs i ekonomikommitténs aktivitetsplan.
Ingvar Karlsson efterfrågar nya ersättningsnivåer vid mästerskap så att det
kommer med i Jakt & Utställningskommitténs budget. Frågan ligger i
ekonomikommitténs aktivitetsplan.

B. Mediekommittén
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete som fortlöper enligt
aktivitetsplan. Hon efterlyser dock att fler i CS borde ha access till klubbens
Facebook-sida och Instagram-konto. Jakob Bergvall och Charlott Jonsson är
intresserade av denna uppgift. Jakob Bergvall kommer också att avlasta
Charlotta Löfgren med uppdateringen av hemsidan.

Jägareförbundet har varit i kontakt med ordföranden om att de vill göra ett riktat
utskick till klubbens medlemmar via mail. CS ställer sig positiv till förslaget
som administreras via medlemslistor hos SKK. I och med detta återgår
Jägarförbundet som en av våra sponsorer med de förpliktelser som detta medför.
Diskuterades lokalklubbarnas hemsidor som i många fall är dåligt uppdaterade
och i flera fall innehåller inaktuella kontaktuppgifter till funktionärer.

C. Jakt & Utställningskommittén
Ingvar Karlsson redogjorde för kommitténs arbete som fortlöper enligt
aktivitetsplan.
Annika Helgesson kommer så snart som möjligt att göra ett utskick till
lokalklubbarna och där bland annat informera om:
-

Hur lokalklubbarna ska förfara med hundar som startar på drevprov utan att
vara utställda.
Att lokalklubbarna från den 1/10 2020 kan anordna ”exteriörbedömningar”
och hur de ska gå tillväga för att genomföra detta.

Diskuterades Drever-SM kommande år, Gotland arrangerar 2021, Sörmland
2022.
Diskuterades priset till Årets uppfödare 2020 och Årets viltspårhund 2020. På
grund av COVID-19 har inte priserna kunnat delas ut fysiskt till vinnarna.
Beslutades att Magnus Enocson och Charlott Jonsson ansvarar för detta, Magnus
sänder prischeck till Charlott.
Diskuterades Årets uppfödare 2021 och konstaterades att en justering av
statuterna behövs.
Diskuterades den bristande respekt och den dåliga respons som finns från vissa
lokalklubbars sida när CS efterfrågar kontaktuppgifter till funktionärer. Det
samma gäller på frågeställningar som CS vill ha lokalklubbarnas synpunkter på.
Beslutades att CS inte kommer att lägga tid på att jaga rätt på felaktigt
inskickade uppgifter samt att lokalklubbar som inte svarar på utskick och
frågeställningar kommer att redovisas i styrelseprotokollet.
Diskuterades det nationella unghundsprovet den 26/10, 19 hundar är anmälda.
CS finner det anmärkningsvärt att Östergötlands DK inte arrangerar något
nationellt unghundsprov i december.

D. Avelskommittén
Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt
aktivitetsplan.
Den 21 oktober kommer ett online-möte att hållas med lokalklubbarnas
avelsråd.

Genomgicks den hälsoenkät som medlemmarna har haft möjlighet att svara på,
strax över 200 svar har inkommit. Enkäten kommer att sammanställas och
publiceras på hemsidan och i kommande årsbok.
Genomgicks och diskuterades organisationen för avelsrådgivning, fungerar den
bra? Vilka verktyg kan göra att den fungerar bättre? Förslag på åtgärder och
verktyg presenterades.
Avelssök i Dreverdata presenterades, när det är helt färdigt och i bruk kommer
det att vara ett mycket bra instrument för avelsrådgivning.
SDK har fått avslag på sin ansökan hos SKK om ett registreringsförbud på
kullar med en inavelsgrad över 5%.
Nytt RAS 2022.

8. Disciplinärende från Dalarnas DK
Ärendet är inskickat och registrerat hos SKK. Ett tillägg gjordes på SKK:s inrådan.

9. Status Dreverdata
Charlotta Löfgren har under hösten genomfört utbildningar i Dreverdata både för
drevprovsdomare och administratörer. Uppslutningen från lokalklubbarna har varit
mycket bra.
Charlotta har också gjort ett utskick angående uppstart av Dreverdata, fyra klubbar har
aviserat att de vill komma igång med programmet men inte svarat på Charlottas
utskick. Klubbarna är: Jämtland, Södra Älvsborg, Värmland och Gotland.
Fyra lokalklubbar är igång med viltspårdelen av programmet, resterande klubbar sätts
igång vid årsskiftet.
Utställningsdelen är igång och fungerar, små justeringar har gjorts efter inkomna
synpunkter. Statistikdelen är under arbete.
Charlotta har gjort manualer och instruktionsfilmer för handhavande av Dreverdata,
övriga CS uppmanas att hänvisa till dessa om frågor uppstår.
Flera i CS kommer att utbildas djupare i Dreverdata för att avlasta Charlotta och
eventuellt sker en uppdelning i ansvar av de olika Dreverdata delarna bland dessa
ledamöter.
Hela CS vill ge Charlotta Löfgren en stor eloge för det enorma arbete som hon har lagt
ner på programmet.

10. Årsboken 2021
Årsboken 2021 diskuterades. De senaste åren har boken ”legat och skvalpat” mellan
Lars Davidsson och CS. Ekonomikommittén tar kontakt med Lars Davidsson för att
sätta upp gemensamma regler för hur arbetet med boken bör vara.
Charlott Jonsson ser över texterna på avelssidorna och tar fram nya i den mån det
behövs.
11. Proposition om stämma vartannat år
Inför stämman 2021 behöver CS ta fram förslag på stadgeändring.

12. Övriga frågor
De diplom och hederstecken som inte kunde delas ut på grund av inställd fysisk DS
beslutar CS att dela ut vid DS 2021.
Eventuell motion till Kennelfullmäktige diskuterades. CS föreslår att SDK ska skicka
in en motion om att klubben själv ska få sätta sin inavelsgräns.
Hamiltonplaketten, Charlott Jonsson kollar upp statuter och om någon dreveruppfödare
kan vara aktuell.
Vi diskuterade om att ta fram den gamla skrivelsen kring vargproblematiken och
använda den som underlag för att skriva en ny motion till SKK.
Magnus Enocson redogjorde för den senaste utvecklingen i förskingringsfallet. Han
skriver också ett utskick om händelseutvecklingen som publiceras på hemsidan.

13. Nästa möte
Telefonmöte den 26/11 kl. 19.00

14. Mötets avslutande
Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och avslutade dagens möte.
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