
 

 

 

 

Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse, 

lördagen den 20 mars 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, Mikael Tranberg, Jonas 

Kriström, Lena Lindström 

 

Ej närvarande: Jakob Bergvall, Göran Hagman 

 

 

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 Jonas Kriström 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

 

 



 

 

6. Föregående protokoll 

 

Följande togs upp/noterades från CS protokoll 25/2 2021 varpå protokollet godkändes: 

6c. Försäljning av DreverData till andra jakthundsklubbar, ärendet pågår 

fortsatt. 

- Ärendet med Norrbottens DK: s lån är under fortsatt bevakning. 

- CS har skickat brev till SKK/AK angående deras svar beträffande 

begränsning av inavelsgrad vid registrering. 

 

 

7. Stämman 2021, motioner, proposition, hederstecken etc. 

 

Beslut om DS ska hållas i fysisk eller digital form fattas vid ett extra styrelsemöte i 

slutet av mars.  

 

Christian Janson sänder ut stämmohandlingar. Charlott Jonsson är behjälplig vid 

hanteringen av de dokument som ska bifogas. 

 

Motioner 

  

1. Dalarnas DK angående anskaffande av digital mötesteknik. 

Motionen bifalles av CS och ser positivt på förslaget.  

 

2. Värmlands DK angående uttagningsregler till Drever SM 

Motionen avslås av CS som vill fortsätta att ge lokalklubbarna frihet att 

själva komma överens om sina respektive uttagningsregler. 

 

3. Upplands DK angående anskaffande av digital mötesteknik 

Motionen bifalles av CS, se motion 1. 

 

4. Östergötlands DK angående årlig dreverstämma 

Motionen avslås av CS och hänvisar till stämmobeslut från 2020. 

 

5 a. Östergötlands DK motion angående drevprovsregler enligt bilaga 

Motionen avslås av CS. Förslaget följer inte SKK:s principer, beslutsgång 

och tidsplan som de anger i en regelrevideringsprocess. 

 

 5b. Drevprovsregler och anvisningar för Drever 

Avslås av CS. Förslaget uppfyller inte SKK:s principer som beskrivits ovan. 



 

 

 Propositioner från CS 

Flera propositioner från olika kommittéer är under arbete, färdiga förslag 

presenteras på nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

Utmärkelser 

CS beslutade att tilldela Bo Johansson, Jönköpings DK, Svenska 

Dreverklubbens förtjänstmedalj i guld. 

CS beslutade att tilldela Charlotta Löfgren Svenska Dreverklubbens 

hederstecken. 

Då förra årets DS hölls i digital form delades inte några utmärkelser ut till de 

som erhållit det. Magnus Enocson ordnar så att de berörda får sina utmärkelser. 

 

8. Budget 

 

Christian Janson redogjorde för budgetarbetet som är avslutat. Prognosen pekar 

mot ett plusresultat. Revisorerna har inte inkommit med några synpunkter. 

 

9. Kommittéerna 

 

A. Ekonomikommittén 

 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper på enligt 

aktivitetsplan. 

 

Sponsoravtalen med Tracker och Agria ska ses över. Ett nytt avtal ska 

tecknas med Lena Lindström. 

 

Diskuterades lagret med inventarier och dess framtida placering. 

 

Vid förra styrelsemötet diskuterades sponsring och att synas med länk på 

hemsidan (Gefvert Hundförsäkring). Magnus Enocson har undersökt saken 

närmare och enligt avtalet med Agria är det inte tillåtet för SDK att teckna 

avtal med ett annat försäkringsbolag. Gefvert kan dock tänkas att sponsra på 

plats (SM-tävlingar etc.) 

 

B. Avelskommittén 

 

Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete.  

 



 

 

Allt material till årsboken är klart och inskickat. Materialet som har 

hämtats ut från DreverData har upplevts väldigt lättarbetat och mycket 

smidigt. Kjell Andersson och Anders Andersson har medverkat vid 

framställning av avelskommitténs material. 

 

Det nuvarande RAS gäller 2018–2022 och det är således dags att börja 

arbeta med ett nytt. På grund av den rådande situationen med Corona 

kommer Charlott Jonsson att begära uppskov hos SKK. Alla lokalklubbars 

sekreterare kommer att kontaktas om att ett nytt RAS är på gång och 

förhoppningsvis kan CS därigenom få input i ett tidigt skede. 

 

Charlott Jonsson har med hjälp av Jyrki Vouti fått fram uppgifter om ett 

laboratorium i Finland där ett test av anlag för långhårighet skulle vara 

möjlig. Mer förarbete behövs och Charlott Jonsson arbetar vidare med 

frågan. 

 

I en annons i en av landets jakttidningar hänvisas fortfarande till Anders 

Andersson. Troligtvis är det fel uppgifter i flera tidningar, Magnus 

Enocson ser över ärendet. 

 

Länslistan, som finns på hemsidan, diskuterades. I dagsläget är den inte ok 

med tanke på GDPR. Någon ny lista för 2021 kommer inte att skapas men 

frågan kommer att diskuteras på den planerade avelskonferensen. 

 

Månadsenkäten för mars skickas ut till de lokala avelsråden inom kort. 

 

Avelsdelen av DreverData håller på att slutföras. 

 

I maj hålls ett möte med Norsk Dreverring som vill ha ett utökat samarbete 

i lungödemsfrågan och få in norska hundar i DreverData. 

 

Forskningsprojektet med lungödemsfallen från samma kombination ligger 

med i aktivitetsplanen. SKK, SLU och andra jakthundklubbar som kan ha 

intresse av projektet ska kontaktas. 

 

Avelskommittén arbetar med att ta fram två propositioner till DS. 

 

 

C. Jakt & Utställningskommittén 

 

Ronny Westin redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplan. 

 

Diskuterades ansökan om exteriördomarkonferens 2024. Historiskt sett har 

Drever, Beagle och Basset haft en gemensam konferens. Vid kontakt med 

beagleklubben var intresset för en konferens ljummet medans 



 

 

bassetklubben kunde tänka sig samarbeta under speciella premisser. Ronny 

Westin jobbar vidare med frågan. 

 

En CUA för hela landet diskuterades. Magnus Enocson undersöker med 

SKK om vi behöver ha en nationell CUA eller om det räcker att ha en i 

varje lokalklubb. 

 

Har-SM i Dalarna 2021 diskuterades. Dalarna har flaggat för att de 

eventuellt inte har möjlighet att arrangera mästerskapet i två dagar. Om så 

blir fallet har en närliggande lokalklubb meddelat att de kan ta över en av 

dagarna. 

 

Diskuterades punkt 3.8 i förslaget till nya drevprovsregler. Hanteringen av 

hundar som startar på drevprov utan exteriör merit är omständlig, såväl 

lokalt som centralt. För att förenkla administrationen föreslås att hundar 

över 24 mån måste ha exteriör merit för att få starta på drevprov. Att 

hundar meriteras exteriört så väl som jaktligt ser CS enbart som en fördel. 

För hundar under 24 mån föreslås dagens regler gälla. CS godkänner 

förslaget. 

 

Tre exteriörbedömningar har hållits och flera är på gång, närmast ut är 

Kalmar den 27 mars. 

 

Viltspårprov – 15 lokalklubbar är i gång med DreverData. 

 

Ronny Westin har sett över och uppdaterat kom-i-håg listorna för 

mästerskapsarrangemang. 

 

Endast två kennlar har i dagsläget inkommit med ansökan om Agrias 

uppfödarpris. 

 

CS noterar återigen att det förekommer negativa skrivningar i sociala 

medier. CS inbjuder till en sansad diskussion i lugn anda. 

 

D. Mediakommittén 

 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

Arbetet med DreverData fortsätter. Mer material vad gäller avelsdelen ska 

läggas in. Vidare skall manualer och filmklipp skapas för utställningsdelen. 

Sonderingar har gjorts hos SKK angående beräkning av inavelskoefficient. 

Tyvärr dålig respons hittills men får vi bara rätt handledning av SKK 

kommer DreverData att förses med denna beräkning. 



 

 

Administrationen av de hundar som startat på drevprov utan att ha exteriör 

merit fortsätter att vara omständlig. 

Valpannonserna på hemsidan ökar vilket är positivt. 

Till SKK Jakthund ska en ny artikel skrivas. Annika Helgesson ordnar text 

och bild. 

Lokalklubbarnas hemsidor fortsätter att krångla, Charlotta Löfgren hjälper 

de klubbar som behöver det. 

 

10.  Årsboken 

 

Arbetet med boken är avslutat och allt material är överlämnat till Lars 

Davidsson och Agneta Jarmeus. De har meddelat att årsboken 2021 är den sista 

för dem. CS diskuterade årsbokens framtid. 

 

11. Nordiska Mästerskapen 2021 

 

Tom Vehkoja från Finland har varit i kontakt med Magnus Enocson om NM 

2021. Efter avstämning med Norge och arrangerade lokalklubb (Jönköping) har 

man enats om att fatta ett gemensamt beslut den 31/8 om mästerskapet ska bli 

av. De rekommendationer som gäller i slutet av augusti kommer då att vara 

vägledande. 

 

12. Övriga frågor 

 

Delegater till KF, utses på nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

Disciplinärende Dalarna (23/9–2020), svar i ärendet har kommit från SKK. 

 

Lena Lindström kommer att skicka uppgifter om lokalklubbarnas styrelser till 

SKK. 

 

13. Nästa möte 

 

Extra styrelsemöte (telefon) måndagen den 29 mars kl. 18.00 

 

Ordinarie styrelsemöte (telefon) torsdagen den 29 april kl. 19.00 

 

 

 



 

 

14. Mötets avslutning 

 

Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och avslutade dagens 

möte. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Annika Helgesson 

 

 

 

Justeras  Justeras  Ordförande 

 

Ronny Westin  Jonas Kriström Magnus Enocson 


