Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse,
torsdagen den 28 januari 2021

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, Annika Helgesson, Jonas Kriström, Jakob Bergvall,
Göran Hagman, Mikael Tranberg, Lena Lindström

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 Christian Janson

5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

6. Föregående protokoll
Följande togs upp/noterades från CS protokoll 20/12 2020 varpå protokollet
godkändes:

-

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 till dom som
har behov i styrelsen. Klart.
Eventuell motion till Kennelfullmäktige kvarstår.
Skrivelse om vargproblematiken, kvarstår.
10. Svar från SKK angående registrering vid hög inavelsgrad. Kvarstår
12. Årsmöten i lokalklubbar. Klart, dock måste ett nytt utskick göras till
Skånes DK.
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. Kvarstår.

7. Kommittéerna
A. Ekonomikommittén
Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket i dagsläget innebär
budgetarbete.
Övrigt arbete i kommittén fortgår enligt aktivitetsplanen.
Kommittén har gjort en inventarielista och tar fram förslag på vad som
eventuellt behöver köpas in.
Norrbottens DK har inte gjort sin andra amortering vid årsskiftet vilket
innebär att de släpar efter med två. Enligt gällande avtal är de personer som
undertecknade avtalet personligt betalningsansvariga.
Likviditeten i klubben är god.
B. Mediekommittén
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete.
Många lokalklubbar har den senaste tiden haft stora problem med sina
hemsidor. Problemet ligger i att Ipeer (som har varit SDK:s
webbhotellösning) har blivit uppköpta av Telia och i överflyttningsfasen har
lokalklubbarnas sidor blivit drabbade. Charlotta tittar tillsammans med
Rawdesign på att hitta ett annat webbhotell.

De i styrelsen som behövde införskaffa Office-paket får göra det privat och
mot uppvisat kvitto bli ersatta för det. Inköpet måste dock godkännas av
ordförande i den kommitté som ledamoten tillhör.
Stövarklubben har visat intresse för utställningsdelen av DreverData.
Kommer att få en Demo inom kort.

C. Jakt & Utställningskommittén
Ronny Westin redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplan.
Uppfödarpriset – en ansökan har inkommit.
Viltspårproven, som från 2021 ska gå via DreverData, diskuterades. CS
konstaterar att det utskick som gjordes till lokalklubbarna där vi efterlyste
kontaktpersoner för att starta igång viltspårrapporteringen i DreverData
tyvärr har fått mycket dåligt gensvar. De flesta lokalklubbar har därför blivit
kontaktade via telefon. Engagemanget för viltspårsverksamheten i
lokalklubbarna upplevs, med några få undantag, att vara ganska låg.
Information om att det är DreverData som numera gäller måste ut på
hemsidan.
Regelrevideringen: Regelkommittén har haft två telefonmöten efter
remisstidens utgång i december. Den 21/1 och den 26/1. Av olika
anledningar har vi ej kunnat mötas tidigare trots att försök till detta gjorts.
Arbetet är ännu inte klart och vi väntar dessutom på förhandssvar från SKK i
några frågor. Vår bedömning är att ett färdigt förslag inte kommer att vara
klart till den 1 februari.
Alla lokalklubbar uppmanas att noga gå igenom sina drevprovsprotokoll
innan de avrapporteras. Se till att de är språkligt bra, att poängen
överensstämmer med texten osv.
D. Avelskommittén
Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete.
Arbetet med årsboken pågår för fullt, Kjell Andersson och Anders
Andersson deltar i arbetet. Unghundslista, hanhundslista och tiklista kommer
att skapas direkt ur DreverData. För tillfället pågår ett arbete med att samla
in drevprovsresultat från Finland och Norge där svenska avelsdjur har
avkommor med drevprovsresultat.
Avelsdiplomen kommer att börja säljas i webbshopen.
Norsk Dreverring har hört av sig kring att få in norska hundar i DreverData,
Magnus Enocson svarar på frågor om de fortsätter att visa intresse.

Avelskommittén vill äska pengar för blodprov och hjärtundersökning på
avkommor till en specifik valpkull då ett flertal avkommor i den
kombinationen drabbats av lungödem. CS ser initiativet som mycket positivt
och ber avelskommittén att ta fram ett kostnadsförslag och en plan för
genomförande.
Avelskommittén har en pågående diskussion med Edin Husic, ägare till
Middagsbergets kennel, angående avel på avkommor från Tostareds Amalias
första kull. Enligt överenskommelse med Edin förtydligar vi härmed i detta
protokoll att den första kullen efter Tostareds Amalia och där några valpar
blev allvarligt sjuka, INTE led av Renal Dysplasi, vilket SDK felaktigt
antagit. Däremot så hade valparna Kollagen typ III Glomerulopati, en
sjukdom som är ärftlig och allvarlig men som inte finns på SKK:s
sjukdomslista. Avelskommittén har varit i kontakt med SKK:s
avelsfunktionärer för att få vägledning om friska kullsyskon kan användas i
avel eller ej. SKK:s expertveterinär är dessvärre långtidssjukskriven så vi har
hänvisats till SLU. Även Kjell Andersson hjälper till med ärendet.
Avelskommittén har ett telefonmöte med Edin Husic nästa vecka för att
diskutera ärendet.
Månadsenkäten som skickas ut till de lokala avelsråden fortsätter att vara ett
bra verktyg för avelskommittén. De klubbar som inte svarat på
decemberenkäten är: Dalarna, Halland, Västernorrland, Södra Älvsborg och
Skåne.
Nästa möte (online) med de lokala avelsråden är planerat till 15 april,
preliminär agenda finns i aktivitetsplanen.
Avelskommittén har fått en fråga om SDK kan ordna en remiss för en
hanhund som vill undersöka om denne har anlag för långt hårlag. Enligt
ägaren finns många tikägare som efterfrågar detta. Vi hänvisar vidare till
SKK:s avelsfunktionär samt till Finska Dreverklubben där testet
förekommer.
Westfälische Dachsbracke klubben har hört av sig, de är intresserade att
delta om det blir en konferens i södra Sverige.

8. Disciplinärende
Inget nytt i ärendet med Dalarnas DK.

9. Status DreverData
Utdatadelen kommer att publiceras under kommande helg.

CS beslutar att en bild på stamtavlan (från DreverData) ska publiceras
tillsammans med varje valpannons som läggs ut på SDK:s hemsida.

10. Stämman 2021
Diskuterades praktiska arrangemang kring en eventuell fysisk stämma 2021,
arrangör Upplands DK. Magnus informerar Upplands DK.

11. Årsboken 2021
Avstämning av arbetet med årsboken, arbetet går i samtliga kommittéer enligt
planerna. Christian Janson kontaktar Lars Davidsson och tryckeriet angående
bokens tjocklek 2021 för att se om eventuellt besparing på portot är möjlig.
12. Övriga frågor
Polisanmälan – Magnus Enocson redogjorde för det senaste i ärendet. Den polis
som nu är utsedd att arbeta med ärendet har fått andra utredningar med högre
prioritet. Magnus poängterade ytterligare en gång vikten av att de diskussioner
och beslut som sker i styrelsen stannar i det forumet. Fattade beslut
kommuniceras av styrelsen via protokoll och hemsidan. Detta med anledning av
att någon i styrelsen ”läcker” information direkt eller indirekt till bl.a. media.
13. Nästa möte
Telefonmöte den 25/2 kl. 19.00

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