Protokoll fört vid CS telefonmöte 29/4-2021

1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Magnus Enocson, Charlotta Löfgren, Annika Helgesson, Charlott
Jonsson, Stefan Persson, Ronny Westin, Göran Hagman, Mikael Tranberg,
Christian Janson och Jakob Bergvall.
Övriga deltagare: Lena Lindström.
Frånvarande: Jonas Kriström.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ronny Westin och Annika Helgesson.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes med följande påpekanden:
Utmärkelser/Diplom och hederstecken är klart för utskick.
Har-SM för både 2020 och 2021 i Dalarna som planerat.

7. Stämman 2021
Stämman sker även i år digitalt.
Magnus och Christian ser till att stämmohandlingar skickas ut i tid till alla
delegater. Bl.a. ska förslaget till nya stadgar ses över en gång till och bifogas
delegaterna.

SKK kommer att skicka ut inloggningsuppgifter mm till alla delegater.
Propositionen om stadgeändring för att hålla stämman vart annat år godkändes.
Proposition angående ändringar på avelsdiplom för tikar godkändes.
Proposition angående avelspoäng för både hanar och tikar godkändes.
Förslaget från valberedningen att tilldela Ronny Westin hedersmedlemskap och
guldmedalj godkändes.
8. Budget
Christian berättade att budgeten landar ungefär på plus 75000 kr.

9. Kommittéerna

Ekonomikommittén
Christian redovisade kommitténs arbete och meddelade att arbetet med utskicken
till stämman pågår för fullt. Ett telefonmöte i kommittén planeras inom kort.
Ronny frågade om våra sponsringsavtal för framtiden. Magnus berättade att inga
förändringar är planerade inför kommande höst. Eventuell uppsägning av avtal med
Tracker kan ske efter stämman.
Avelskommittén
Charlott redogjorde för kommitténs arbete.
En telefonkonferens med avelsråden har ägt rum, intresset var stort då 19 st. deltog i
mötet. I samband med konferensen presenterades kommitténs propositioner där
framför allt förslaget att ta bort extra poäng för harpris i uträkningen av
avelsdiplom för tikar väckte reaktioner.
Kommittén presenterade också en handbok för avelsråd som de har börjat att jobba
med. Vidare bestämdes att en arbetsgrupp ska skapas som ska ta fram skriftliga
riktlinjer kring lungödem och avelsrådgivning.
I slutet av mötet fick avelskommittén en fråga om varför CS skickat in till SKK om
registreringsförbud på kullar med över 5% i inavelsgrad. Vi har lovat att besvara
den frågan i detta CS protokoll.
Bakgrund:
För ca 1 år sen lyftes frågan i CS om inavelsgrad. Vi började diskutera med SKK
och fick då höra att SKKs avelskommitté hade möte i juni och inavelsgrad var på
agendan. I samband med det skyndade CS på att få frågan om registreringsförbud
över 5% inavelsgrad för drever behandlad.
Inom dreverklubbens RAS, anges som långsiktigt mål att komma ned till 1 % över 5
generationer och att avråda från nära släktskapsparningar (mer än 3 procents
ökning/5 generationer). I vår RAS finns en otydlighet, även texten "Inga parningar

med inavelsökning över 5 % genom rådgivning" nämns i strategier för att nå målen.
Snittet för rasen ligger mellan 1-2% men varje år är det några kullar som föds med
inavelsgrad över 5% och det finns t.o.m. exempel på ända upp till 13,1%. De nära
släktskapsparningar som görs, med höga inavelsgrader som följd, uppmärksammas
ofta av såväl valpköpare som andra uppfödare. Det är olyckligt om ett fåtal kullar
på detta sätt ger en negativ bild av det avelsarbete som bedrivs av Dreverklubbens
uppfödare, och riskerar att undergräva förtroendet för en sund rashundsavel.
Drever är en numerärt stor ras och det borde ligga i allas intresse att bibehålla
genetisk variation
Risker med hög inavelsgrad är dubblering av defekta gener som finns inom rasen
och som orsakar sjukdom hos avkomman, försvagat immunförsystem, nedsatt
fortplantningsförmåga, försämrad tillväxt eller överlevnadsförmåga hos
avkommorna. Ju större genetisk variation i rasen dess bättre. (Källa Sofia Malm,
Åsa Lindholm, "Hundavel i teori och praktik")
Dessutom åligger det alla medlemmar att känna till SDKs etiska regler,
"Avelskommitténs rekommendationer skall följas".
CS väljs årligen på stämman och CS har mandat att driva frågor utan att först
skicka ut remiss till lokalklubbarna.
Ett första möte med SLU, SKK och SDK har ägt rum angående forskningsprojektet
på lungödem. Parallellt pågår ett liknande initiativ från Finska Dreverklubben i
Finland. Våra kontakter på SLU tycker att vi ska samarbeta med Finland. SDK
lovade till nästa möte att ta fram statistik kring skall under drevprov. SLU har fått
till uppdrag att ta fram ett undersökningsformulär till de veterinärer som ska
undersöka de hundar som kommer att ingå i projektet. Kjell Andersson deltog
också, han lovade att sammanfatta allt material han har som inte är publicerat. Vi
behöver nu börja kontakta ägare till de hundar som vi tycker är extra intressanta att
göra en undersökning på. Mötet var mycket bra!
Årets uppfödare är uträknad.
Möte med Norge om avelssamarbete via DreverData sker under maj månad.
Avelsdiplom, Charlott kontaktar Lasse Davidsson om utskrifter.
Anne Bucksch på SKK har godkänt avelskommitténs förfrågan om att skjuta upp
RAS ett år enligt föreslagen tidplan:
* Förarbete RAS fr.o.m. nu - 12 månader framåt.
* Fysisk konferens augusti 2022 med avelsråd och uppfödare.
* Sammanställ RAS utifrån konferens och förarbete.
* Remiss till klubbarna, klart till december 2022.
* Förbered RAS till stämma, juni 2023.
* Ta hand om synpunkter från stämma, inför nya RAS under hösten 2023.

Jakt och utställningskommittén
Ronny redovisade kommitténs arbete.

Åtta lokalklubbar har ansökt om dispens för hundsläpp och domarkonferens sista
helgen i september.
Det finns ett problem med viltspåren när det gäller anmälan av övriga raser i
DreverData. Många hundar får felaktiga födelsedatum eller fel kön och då kommer
det i retur från SKK. Det är därför viktigt att viltspårsansvariga dubbelkollar
födelsedatumen och kön innan inskick till DreverData sker!
Hemsidan kommer att uppdateras med Nationella unghundsprovet 2021.
Styrelsen beslutade att delta på en exteriördomarkonferens tillsammans med
Bassetklubben och eventuellt Beagleklubben. Ronny hör med Basset- och
Beagleklubben om gemensam ansökan med bidrag från SKK.
Småhunds-SM. Håkan Hemäng kallar Göran och Charlott J till möte i maj.
Fem exteriörbedömningar har genomförts och sju är på gång i närtid.
Styrelsen beslutade att varje lokalklubb ska skaffa en egen utställningsansvarig
(CUA) till sina utställningar i framtiden. SKK har en lista med CUA som kan
kontaktas. Ronny ombesörjer att denna information kommer ut till lokalklubbarna.
Det är viktigt att lokalklubben förankrar beslutet med den CUA, man utser.
Mediakommittén
Charlott L rapporterade att arbetet i kommittén ligger lite efter på grund av
sjukdom.
Det är fortsatt lite problem med några lokalklubbars hemsidor efter övergången till
TELIA. Utskick har gått ut till samtliga lokalklubbar om att gå över till en annan
lösning.
Arbetet fortsätter med att utveckla DreverData och andra rasklubbar har visat
intresse för vår lösning.
10. Årsboken
Magnus rapporterade att det kan finnas en möjlig lösning med boken, då Lasse och
Agneta meddelat att årets bok blir deras sista. Magnus fick i uppgift att skriva
information till lokalklubbarna.
11. Övriga frågor
Kennelfullmäktige kommer att hållas 25-26/9 i Västerås.
Delegater från SDK är Charlotta Löfgren, Charlotta Jonsson och Mikael Tranberg.
Göran fick i uppgift att meddela SKK våra delegater.
Magnus frågade om hur vi i dessa coronatider får våra protokoll underskrivna?
Charlotta L ordnar med en digital signering med Bank-ID.
Styrelsen beslutade att liksom förra året skicka in en dispens för hundar att kunna
ta tre förstapris utan att vara utställda. Ronny ordnar med dispensansökan till SKK.

Magnus berättade lite från ordförandekonferensen och det uppdrag han fick på det.
Magnus redovisar resultatet via ett utskick till alla lokalklubbar.
12. Nästa möte
27/5-2021 kl. 19:00 via telefon.

13. Mötets avslutande
Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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