Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse,
måndagen den 21 december 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, Ronny Westin,
Christian Janson, Charlott Jonsson, Ingvar Karlsson, Annika Helgesson, Jonas
Kriström, Jakob Bergvall, Lena Lindström
Ej närvarande: Göran Hagman, Mikael Tranberg

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 Stefan Persson

5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

6. Föregående protokoll
Följande togs upp/noterades från CS protokoll 26/11 2020 varpå protokollet
godkändes:

-

6b. Klar
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 behandlas under dagens möte.
Eventuell motion till Kennelfullmäktige kvarstår.
Hamiltonplaketten, är några uppfödare aktuella? Ärendet behandlas under
dagens möte.
Skrivelse om vargproblematiken, kvarstår.
10. Svar från SKK angående registrering vid hög inavelsgrad. Kvarstår.
12. Årsmöten i lokalklubbar. Ärendet behandlas under dagens möte.
Övriga frågor. I slutet av mars måste CS besluta om DS 2021 ska vara en
fysisk eller digital stämma. De rekommendationer som gäller då kommer att
vara vägledande.

7. Kommittéerna
A. Ekonomikommittén
Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket fortgår enligt
aktivitetsplanen. Klubben har för närvarande 3 272 medlemmar (30/11).
Den första delbetalningen till Peter Österberg för hans arbete med
DreverData är gjord den 21/12. Nästa delbetalning sker under första
kvartalet 2021.
Likviditeten i klubben är god.
CS beslutar att säga upp det telefonabonnemang som SDK står för hos Lena
Lindström. Lena meddelar att abonnemanget används väldigt sällan och att
det därför kan sägas upp.

B. Mediekommittén
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete. Office-paket till
styrelsen och till Lars Davidsson diskuterades. CS beslutar att införskaffa
licenser till de som behöver. Licenserna tillhör SDK och ska återlämnas den
dag, någon av de som nyttjar dem avslutar sitt uppdrag i SDK.

C. Jakt & Utställningskommittén
Ingvar Karlsson redogjorde för kommitténs arbete. Jaktproven rullar på, alla
lokalklubbar sånär som Södra Älvsborg är igång med DreverData.

Regelrevideringen: 12 lokalklubbar har svarat vara sju har lämnat in egna
svar och fem lokalklubbar har lämnat in ett gemensamt svar. CS beklagar att
inte fler lokalklubbar tar möjligheten att göra sin röst hörd. Ronny Westin
och Ingvar Karlsson sammanställer svaren.
Förslag till nya championatsregler: inga åsikter från lokalklubbarna har
inkommit. CS går därför vidare med liggande förslag.
Diskuterades Nationella unghundsprovet den 28/12, beslutades att lotta ut
tre Trackerpejlar samt termos och keps bland de startande.

D. Avelskommittén
Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete.
Sedan CS-telefonmöte 26/11 har avelskommittén haft ett möte inom
kommittén och ett med de lokala avelsråden. För avelsråden visades
DreverData och avelsök-funktionen. Kommittén fortsätter att hjälpa till med
granskningen av data och rapportera in de fel som upptäcks i materialet.
En enkät gällande urinsten har gått ut på klubbens hemsida. 14 hundägare
har svarat att de inte har haft några problem med urinsten men i fyra fall har
hundar rapporterats ha problem och kommittén kommer därför att göra en
uppföljning med de drabbade.
I den månadsenkät som skickats ut har 19 svar inkommit. Den fråga som
lyfts är att en avelskonferens behöver hållas inom en snar framtid. Detta för
att diskutera hur vi ska rådge kring avel vid lungödem. Av enkäten
framkommer också att avelsråden verkar känna till samma fall av urinsten
som kommit in via enkäten till hundägarna.
Ordföranden i finska avelsrådet, Tom Vehkoja, har åter varit i kontakt med
Charlott Jonsson angående samarbete och länkning av lungödemshundar.
Från finskt håll ser man gärna att svenska uppfödare som säljer valpar till
Finland ska pusha på sina köpare att bli medlemmar i Finska Dreverklubben
vilket är kostnadsfritt.
Ett nytt förslag för diplomberäkning för tikar har tagits fram, förslaget
skickas till Anders Andersson för granskning.
Veterinärintyg vid lungödemsfall diskuterades. CS beslutade att vid
inskickande av lungödemskort, ska hundägaren få möjlighet att även skicka
in ett veterinärutlåtande. Kommittén kommer även att se över möjligheten
att samla in blodprov från drabbade djur.
En uppdaterad text till statuter för Årets uppfödare presenterades. CS
beslutade att anta förslaget vilket kommer att publiceras på hemsidan inom
kort.

Charlott Jonsson redogjorde för nomineringarna till Hamiltonplaketten. CS
beslutar att göra två nomineringar.
Nytt lungödemskort via webformulär, samt uppdaterat till utskick i boken
ska tas fram.

8. Disciplinärende
CS har fått avslag på den anmälan som lämnats in till SKK:s disciplinnämnd i
ärendet gällande den uppfödare som tagit ytterligare en valpkull på en tik som
misstänkts ha fått valpar med renal dysplasi.
Disciplinnämndens motivering till avslaget lyder som följer:
”Disciplinnämnden kan konstatera att obduktionsprotokollet visar att valpen inte
hade sjukdomen renal dysplasi utan en annan njursjukdom, kollagen typ lll
glomerulopati.
Professor Frode Lingaas har i sin forskning tidigare påvisat denna sjukdom hos
drevervalpar i Norge. Sjukdomen har en autosomal recessiv nedärvning.
För sjukdomen kollagen typ lll glomerulopati finns inte någon
avelsrekommendation från SKK, men det är visat att den nedärvs autosomalt
recessivt. Det är beklagligt att Svenska Dreverklubben inte tog hjälp från erfarna
patologer på till exempel Sveriges
Lantbruksuniversitet för att tolka obduktionsprotokollet och delgivit uppfödaren
den informationen att det inte var renal dysplasi utan en annan njurssjukdom
med känd nedärvning. Sannolikt hade då uppfödaren inte parat tiken igen.
Disciplinnämnden konstaterar att ansökan avser att uppfödaren använt en tik
som givit renal dysplasi i avel. Av utredningen framgår att tiken inte haft
avkomma med renal dysplasi. För brott mot 2:2 krävs att uppfödare genomfört
parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för
allvarlig sjukdom. SKK har inga
avelsrekommendationer gällande kollagen typ lll glomerulopati. Mot bakgrund
av att uppfödaren inte kan lastas för oklarheterna om vilken sjukdom det rör sig
om samt avsaknaden av avelsrekommendationer, kan han inte anses ha brutit
mot 2.2. Anmälan ska därför inte föranleda någon disciplinär åtgärd”
I disciplinärendet gällande Dalarnas DK har inte SKK kommit med något svar
än.

9. Status DreverData
Charlotta Löfgren redogjorde för det fortsatta arbetet med DreverData.
I statistikdelen har man stött på patrull vad gäller inavelsgraden, ett intensivt
arbete pågår för att lösa problemen. I utdatadelen har smårättningar gjorts. Så

snart materialet är granskat och genomlyst kommer det att publiceras dock med
en passus om att felaktigheter kan förekomma som gärna får rapporteras in.
CS vill återigen lyfta på hatten för Charlotta Löfgren och det enorma arbete som
hon har lagt ner på DreverData.

10. Nya avgifter t SKK 2021. Några justeringar?
CS beslutar att anta de avgifter till SKK som gäller för 2021.

11. Årsmöten i lokalklubbar
Annika Helgesson har tagit fram information kring de alternativ som finns för
lokalklubbarna att arrangera årsmöten 2021. Informationen kommer att skickas
ut i mellandagarna, i samma utskick finns också information om rapporteringen
av viltspåren 2021.

12. Polisanmälan
Magnus Enocson redogjorde för den senaste utvecklingen. Den utredande
polisen har tyvärr blivit sjukskriven och en kollega har tagit över ärendet.

13. Övriga frågor
Priser till Nationella Unghundsprovet, beslut togs under §7c.

14. Nästa möte
Telefonmöte den 28/1–2021 kl. 19.00.

15. Avslutning
Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och avslutade dagens
möte.
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