
 

 

 

Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse, 

torsdagen den 26 november 2020 

 

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 Janson, Charlott Jonsson, Ingvar Karlsson, Annika Helgesson, 

Jonas Kriström, Lena Lindström 

 

Ej närvarande: Göran Hagman, Jakob Bergvall 

 

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 Mikael Tranberg. 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

 

 



 

 

6. Föregående protokoll 

 

Följande togs upp/noterades från CS protokoll 10/10 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. 

- 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. 

- Eventuell motion till Kennelfullmäktige kvarstår. 

- Hamiltonplaketten, är några uppfödare aktuella? Ärendet kvarstår. 

- Skrivelse om vargproblematiken, kvarstår. 

 

7. Kommittéerna 

 

A. Ekonomikommittén 

 

Magnus Enocson redogjorde för kommitténs arbete. Efter senaste CS-mötet 

har kommittén haft ett telefonmöte där man har uppdaterat aktivitetsplanen. 

 

Diskuterades arvode för 2020 till CS (utlägg för papper, telefon etc.). 

Beslutades att arvodet för 2020 ska utgå med 600 kr till klubbens 

ordförande samt till ordförande i varje kommitté. Övriga CS-medlemmar 

ersätts med 300 kr. 

 

 

B. Mediekommittén 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete. Charlott Jonsson och 

Jakob Bergvall har fått behörighet att administrera klubbens sociala medier. 

 

C. Jakt & Utställningskommittén 

 

Ingvar Karlsson redogjorde för kommitténs arbete. Tre lokalklubbar har 

ansökt om att få hålla exteriörbedömning, två har genomfört sina 

arrangemang och det tredje hålls kommande helg.  

 

Ronny Westin och Ingvar Karlsson har under hand varit behjälplig åt 

Charlotta Löfgren med inrapporteringsprogrammet i DreverData, lite 

småjusteringar har gjorts. För närvarande testas utdatadelen för att rätt data 

ska komma ut. Drevprovsrapporteringen har hittills fungerat bra och det har 

varit färre problem än vanligt. 



 

 

 

Regelrevideringen: Svar på remiss nr 2 ska vara inne senast 15/12. 

 

D. Avelskommittén 

 

Charlotte Jonsson redogjorde för kommitténs arbete. 

Kommittén har tillsammans med jakt- och utställningskommittén diskuterat 

statut-text till årets uppfödare. CS diskuterade det framtagna förslaget till ny text 

men låter avelskommittén se över formuleringarna ytterligare en gång. 

Ordföranden i finska avelsrådet, Tom Vehkoja, har kontaktat Charlott Jonsson 

och uttryckt önskan om ett samarbete i lungödemsfrågan samt att få länka till de 

svenska lungödemslistorna. CS ser mycket positivt på initiativet. 

Avelskommittén gör ibland stickprov där de kontaktar inkomna lungödemsfall. 

Vissa frågeställningar har uppkommit kring detta förfarande och Charlott 

Jonsson redogjorde därför för kommitténs arbete i den processen. Kontakten 

sker för att säkerställa att blanketten har blivit korrekt ifylld och att det är 

hundägaren själv som har skickat in den. Symptom, veterinärbehandling, 

kontakt med uppfödaren etc. är några ämnen som tas upp i samtalet med 

hundägaren. Avelskommittén upplever att de kontaktade hundägarna har sett 

positivt på samtalen. 

En månadsenkät har skickats ut till de lokala avelsråden där 15 lokalklubbar 

hittills har svarat. Två frågor har framför allt lyfts till avelskommittén: 

datoriserat hjälpmedel för lungödem samt tydliga regler för avelsvärdering av 

hanhundar. 

Priset till årets uppfödare delades ut på Upplands dreverklubbs utställning den 

12 november. 

Diskuterades frågan kring resultat tagna utomlands, hur får vi smidigast in dem i 

våra system? Formulär på hemsidan eller manuell hantering av data? Charlott 

Jonsson och Charlotta Löfgren ser över möjligheterna till ett formulär på 

hemsidan. 

 

8. Disciplinärende 

 

           Inget nytt från SKK i pågående ärenden. 

 

9. Status DreverData/ Tilläggsregistreringar i DreverData 

 

Charlotta Löfgren redogjorde för det fortsatta arbetet med DreverData.  

 



 

 

Viltspår – vissa problem har uppstått kring export av resultat till SKK, justeringar har 

gjorts och man jobbar vidare på en lösning. 

 

Utdata diskuterades. Mängder av data har granskats och kommer att behöva granskas 

ytterligare innan materialet kan släppas till allmänheten. CS beslutar att bjuda in de 

lokala avelsråden för att testa utdatadelen och hjälpa till med granskningen. Charlotta 

tar fram en instruktion och mall för felrapportering. Stefan Persson sammanställer 

rapporterna. 

 

DreverData testades live vid Upplands dreverklubbs utställning den 12 november och 

allt fungerade mycket bra. 

 

Ronny Westin redogjorde för en tilltänkt modell över hur man kan använda 

tilläggsregistreringen i DreverData. Vi beslutade att gå vidare med detta i utdatadelen 

av DreverData. 

 

10. Svar från SKK/AK angående registrering vid hög inavelsgrad 

 

Diskuterades svaret på vår ansökan om ändrade registreringsregler. Konstaterades att 

CS inte är nöjda med svaret som SKK har gett och vi kommer därför att ta fram en ny 

skrivelse i frågan. Magnus Enocson (sammankallande), Mikael Tranberg, Charlott 

Jonsson och Ronny Westin jobbar vidare med ärendet. 

 

11. SKK/Utställningskommitté angående cert.  

Magnus Enocson informerade om att han kontaktats av Anna Fors Ward angående 

SKK/utställningskommittés förslag om att ta bort Cert på utställning. Flera 

jakthundsklubbar har reagerat på förslaget då de anser att SKK har kört över dem.  De 

har därför gått samman med en skrivelse till SKK. Anna Fors Ward ville ha med SDK 

på tåget och Magnus Enocson har därför sammanställt en skrivning där SDK stöder de 

andra jakthundsklubbarnas resonemang. 

 

12. Årsmöten i lokalklubbar 

Diskuterades genomförandet av årsmöten i lokalklubbarna 2021. I rådande tider är det 

inte tillåtet med fysiska årsmöten och stämmor. Magnus Enocson och Annika 

Helgesson tar fram information till lokalklubbarna om hur de ska agera kring sina 

årsmöten. Utkast ska utgå till hela CS innan utskicket till lokalklubbarna. 

 

13. Polisanmälan  

Magnus Enocson redogjorde för den senaste händelseutvecklingen i ärendet.  

 



 

 

14. Övriga frågor 

Dreverstämma 2021 – hur ska den genomföras, när, deadline osv. Magnus Enocson ber 

att CS funderar på frågan till nästa möte. Senast vid marsmötet ska vi ta beslut i frågan. 

 

15. Nästa möte 

 

Telefonmöte måndagen den 21/12 kl. 19.00 

 

16. Mötets avslutande 

Magnus Enocson tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

 

 

Vid protokollet 

 

Annika Helgesson 

 

Justeras  Justeras  Ordförande 

 

Ronny Westin  Mikael Tranberg Magnus Enocson 

  

 

 


