Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse,
torsdagen den 25 februari 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, Lena
Lindström
Ej närvarande: Jonas Kriström, 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 Charlotta Löfgren och Charlott Jonsson

5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

6. Föregående protokoll
Följande togs upp/noterades från CS protokoll 28/1 2021 varpå protokollet godkändes:

-

-

6c. Försäljning av DreverData till andra jakthundsklubbar, ärendet pågår
fortsatt.
Ärendet med Norrbottens DK: s lån är under fortsatt bevakning.
Eventuell motion till Kennelfullmäktige kvarstår.
Skrivelse om vargproblematiken, kvarstår.
10. Svar från SKK angående registrering vid hög inavelsgrad. Kvarstår
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.
Norsk Dreverring, samarbete kring lungödem och intresse för DreverData.
Kvarstår

7. Kommittéerna
A. Ekonomikommittén
Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket i dagsläget innebär
fokus på budgetarbetet.
Övrigt arbete i kommittén fortgår enligt aktivitetsplan, en uppdaterad
version av planen finns på hemsidan.
Peter Österberg har ersatts med ytterligare ¼ av arvodet, totalt är ¾ av
arvodet utbetalt.
Likviditeten i klubben är god.

B. Mediekommittén
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete.
Arbete med årsboken går enligt planerna.
Ett flertal lokalklubbar har fortfarande mer eller mindre problem med sina
hemsidor. Charlotta Löfgren har tagit fram ett förslag för byte av webbhotell
som skickas ut till lokalklubbarna inom kort.
På hemsidan har antalet valpannonser ökat, initiativet med att bifoga en
simulerad stamtavla från DreverData har fallit väl ut.

C. Jakt & Utställningskommittén
Ronny Westin redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplan.
Uppfödarpriset – två ansökningar har inkommit.

Tio lokalklubbar har rapporterat in uppgifter om styrelse, provverksamhet,
övriga funktionärer med mera.
Ca 60 hundar har startat på drevprov under säsongen utan att ha exteriör
merit. Administrationen kring dessa starter är omständlig och SKK har inte
varit tillmötesgående till vårt förslag på inrapporteringslösning. CS
diskuterade hur rapporteringen av dessa resultat ska gå till den dag de
aktuella hundarna har fått sin exteriöra merit. Ronny Westin och Charlotta
Löfgren fortsätter att arbeta fram en smidig lösning och ges mandat av CS
att rapportera in dessa resultat en gång i månaden. För dessa hundar gäller
också att de som har en fått exteriör merit registrerad hos SKK innan den
15/3 kommer med i årsboken, övriga redovisas i årsboken 2022.
CS beslutar om att ansökan om en exteriördomarkonferens 2024.
Den 15 maj planereras en jakthundsutställning på Gotland i regi Gotlands
Taxklubb vilket SKK har gett sitt godkännande till. Utställningen gäller
enbart hundar ägda på Gotland och dispensen måste godkännas av varje
rasklubbs styrelse. CS ger sitt godkännande till att drevrar ägda på Gotland
deltar.
Kommittén har gjort en utvärdering av kvaldistrikten till Drever SM och
föreslår en förändring. Denna innebär att en hund flyttas från distrikt 6
(Skaraborg-Södra Älvsborg-Västsvenska) till distrikt 2 (Gävleborg-Dalarna)
vartannat år. Då antalet hundar beräknas efter medlemsantalet skulle de
båda distrikten ha 1,5 hundar var. Kommittén ser därför att en lämplig
lösning är att distrikten turas om att ha två hundar vartannat år. CS beslutar
att införa den föreslagna förändringen, lösningen gäller för Drever SM 2021
och 2022. En ny utvärdering av kvaldistrikten till Drever SM, kommer göras
i början av 2023, efter då gällande medlemsantal.
Genomgång inför kommande mästerskap:
Har-SM Dalarna, Annika Helgesson (fullmäktige) och Charlott Jonsson är
CS representanter.
Drever SM Gotland, Mikael Tranberg (fullmäktige) och Charlotta Löfgren
är CS representanter.
Nordiskt Mästerskap Jönköping, Christian Jansson och Charlotta Löfgren är
CS representanter.
Småhunds-SM, Göran Hagman och Stefan Persson är CS representanter.
SKK:s Utställningskommitté har behandlat ärendet kring oegentligheter vid
en exteriörbedömning arrangerad av Dalarnas DK den 8/11–2020. SKK:s
utställningskommitté ser mycket allvarligt på händelsen och har överlämnat
en anmälan till SKK:s Disciplinnämnd gällande den ytterst ansvarige för
exteriörbedömningen. Dennes time-out från styrelsearbetet fortsätter så
länge ärendet pågår.

Ronny Westin ges i uppdrag att utse en ny CUA för hela landet.
Regelrevideringen: Regelkommittén har ett nytt möte inplanerat inom kort
och ser inga skäl till att inte vara klara med arbetet i juni månad.
Diskuterades fel hund vid drevprov, konstaterades att den som anmäler sin
hund har ett stort ansvar att fylla i korrekta uppgifter om hunden samt att
funktionärer (kommissarie/domare) kontrollerar att reg.nummer, namn och
chipnummer överensstämmer.

D. Avelskommittén
Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete.
Lågt deltagande i månadsenkäten för januari, följande har inte svarat:
Dalarna, Dalsland, Jämtland, Skaraborg, Kalmar, Västernorrland,
Kronoberg, Östergötland, Stockholm och Södra Älvsborg
Arbetet med årsboken fortgår enligt plan.
Avelskommittén har tagit fram ett kostnadsförslag för undersökning av en
specifik kull som drabbats av lungödem. CS godkänner förslaget och ber
avelskommittén att arbeta vidare med ärendet. 20 000 kr äskades för
undersökningen och CS biföll detta.
Avelskommittén har haft telefonmöte med Edin Husic om fortsatt avel på
Tostareds Amalia och hennes avkommor. Det var de svenska veterinärerna
som var inblandade i de sjuka valparna som skickade vidare fallen till
Norska Veterinärhögskolan och Frode Lingaas som hade forskning på
kollagen typ III glomerulopati för just Drever. Avelskommittén har tagit del
av den dokumentation som har skickats till uppfödarna för de sjuka
valparna. I dokumentationen avråds de till fortsatt avel. SKK har inte kunnat
ge råd i ärendet, men är informerade. Avelskommittén kvarstår i
uppfattningen att föräldradjur eller kullsyskon till drabbade individer av
kollagen typ III ej ska användas i avel.
Avelskommittén har mottagit ett förslag på att vi i stamtavlesimuleringar ska
ange en procentsats i stället för antal drabbade individer. Avelskommittén
har diskuterat detta och anser att den nuvarande presentationen är bra, därför
att 1, en hane kan ha väldigt många fler avkommor än en tik och därför blir
det missvisande procenttal jämfört med tikar som har färre avkommor och 2,
vi tillåter ett lungödemsfall innan vi avråder för vidare avel.
Magnus Enocson redogjorde för sin kontakt med Norsk Dreverring som vill
ha ett utökat samarbete i lungödemsfrågan och få i norska hundar i vårt
DreverData. CS ställer sig positiv till ett samarbete med våra norska kollegor
och Charlott Jonsson ges i uppdrag att fortsätta kontakterna med Norge.
8. Disciplinärende

Inget nytt i ärendet med Dalarnas DK.
9. Status DreverData
Charlotta Löfgren redogjorde för det senaste arbetet med DreverData.
Listor till årsboken är under arbete.
Diskuterades hur vi ska hantera DreverData i framtiden vad gäller
arbetsfördelning inom styrelsen. En kontrollfunktion för provverksamheten bör
finnas på central nivå men lokalklubbarna behöver ta ett större ansvar för att de
uppgifter som de sänder vidare är korrekta. Särskilt språket i
drevprovsberättelserna är något som behöver förbättras, på klubbnivå.
10. Stämman 2021
De praktiska arrangemangen kring en eventuell fysisk stämma arrangerad av
Upplands DK är preliminärt bokade. Likaså är en digital stämma preliminärt
bokad till den 19 juni.
11. Årsboken 2021
Avstämning av arbetet med årsboken, arbetet går i samtliga kommittéer enligt
planerna.
12. Svar t AK/SKK
En ny skrivelse har tagits fram till SKK/AK angående registrering vid hög
inavelsgrad. CS beslutar att skrivelsen ska skickas in.
13. Marsmötet
Digitalt alt. telefonmöte den 20 mars.
14. Övriga frågor
-

-

-

Hamiltonplaketten, när får vi återkoppling. Charlott Jonsson kontaktar SKK
för besked.
Avelskommittén har kontaktats av en medlem om att göra filminslag om
valpning och ge ut under Svenska Dreverklubbens namn, godkändes, men
ska granskas av mediekommittén innan utgivning.
Stövarklubben, som visat intresse för utställningsdelen av DreverData, har
fått en förevisning vilket föll väl ut. Charlotta Löfgren i samråd med Magnus
Enocson tar därför fram en prisuppgift för utställningsdelen.
Diskuterades sponsring och att synas med länk på vår hemsida. Magnus
Enocson tar frågan vidare.

15. Nästa möte
Lördagen den 20 mars.

16. Mötets avslutande
Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och avslutade dagens
möte.
Vid protokollet

Annika Helgesson
Justeras

Justeras

Ordförande

Charlotta Löfgren

Charlott Jonsson

Magnus Enocson

