Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse,
torsdagen den 27 maj 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, Göran Hagman
Ej närvarande: Jakob Bergvall

3. Val av protokollförare
Till att föra dagens protokoll valdes Annika Helgesson.

4. Val av två protokolljusterare
Till att justera dagens protokoll valdes Mikael Tranberg och Charlotta Löfgren.

5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

6. Föregående protokoll
Följande togs upp/noterades från CS protokoll 29/4 2021 varpå protokollet godkändes:

- Kontakt med Lars Davidsson angående utskrift av avelsdiplom, kvarstår.
- CUA i lokalklubbarna, information har skickats ut till lokalklubbarnas
sekreterare.
- Anmälan av delegater till kennelfullmäktige, klart.
- Digital signering av styrelseprotokoll, kvarstår.
- Redovisning av resultat från ordförandekonferensen, klart.
- Hederstecken som skulle delats ut 2020, är skickade per post i början av maj.
Detta enligt tidigare beslut.

7. Stämman 2021, stämmohandlingar
Allt material är sammanställt och skickas ut så snart dagens möte är avslutat. Inför
kommande år uppmanas lokalklubbarna att vänta med att hålla styrelsemöte där DSdelegater medverkar tills handlingarna är utskickade.

8. Kommittéerna
A, Ekonomikommittén
Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt aktivitetsplanen.
Årsboken beräknas att komma ut under vecka 23. De som blir nya medlemmar under
maj månad kommer att få sin bok längre fram i juni.
Likviditeten i klubben är god.

B, Avelskommittén
Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt aktivitetsplanen.
Kommittén gör en översyn av avelshanarna på hemsidan då det enligt uppgift ska
finnas en/flera avlidna hanar med. Hanar som är födda 2012 och tidigare kommer att
plockas bort.
Avelsdelen av DreverData är i sitt slutskede och kommitténs arbete med att ta fram en
handbok för avelsråd fortsätter.
I början av juni hålls ett möte med Norsk Dreverring angående DreverData och ett
utökat samarbete kring avel och lungödem.
Charlott Jonsson har fått uppgifter om att ett svenskt laboratorium kan utföra tester för
att spåra långhårighetsanlag, mer information behövs dock innan kommittén kan gå
vidare i ärendet.

Forskningsprojektet med lungödemsfallen från samma kombination fortsätter, ett nytt
möte med SLU kommer att hållas. Till projektet har två nya (friska) hundar tillkommit
eftersom deras linjer innehåller förhållandevis lite lungödem.
Magnus Enocson rapporterar att SKK:s AK till viss del hörsammat CS begäran om att
få en registreringsbegränsning vid 5 % inavelsgrad. SKK:s AK ställer sig positiva till
att gränsen sätts vid 6,25 %, beslut i frågan fattas dock av SKK:s CS vid deras nästa
möte i juni.

C, Jakt & Utställningskommittén
Ronny Westin redogjorde för kommittén arbete vilket löper enligt aktivitetsplanen.
Årets Småhunds-SM diskuterades. Då förra årets Drever-SM ställdes in (där de fyra
bästa skulle ha varit kvalificerade till årets Småhunds-SM), beslutades att de fyra bästa
från Drever-SM 2019 tas ut till Småhunds-SM 2021.
Ansökan om dispens för att starta på drevprov utan exteriör merit är gjord till SKK,
likaså är förslaget till nya drevprovsregler inskickat till SKK.
SDK:s ansökan om att precisera vilka meriter som ska finnas med för att en utländsk
JCH ska kunna bli SE JCH har helt misstolkats av SKK. Ronny Westin har varit i
kontakt med SKK för att försöka reda ut begreppen och förtydliga hur vi menar.
Diskuterades den eventuella exteriördomarkonferensen 2024 som Beagle nu har ställt
sig positiva till. Basset, som har börjat att dra upp riktlinjerna för hur konferensen kan
utformas, vill ha besked från oss om vi är med på tåget och vilka från vår sida som är
kontaktpersoner. CS ser positivt på Bassets initiativ men vi är noga med att det ska vara
klara, tydliga och rättvisa regler/förutsättningar för alla klubbar. Magnus Enocson
återkopplar till Bassetklubben.
Viltspårdelen av DreverData fungerar jättebra efter några justeringar.
Elva exteriörbedömningar har genomförts under 2021 och två till är på gång. Fyra
klubbar kommer i närtid att genomföra vanliga utställningar och fler väntas följa då
restriktionerna beräknas lätta från den 1/6. Hemsidans aktivitetslista kan därmed börja
uppdateras med kommande utställningar
CUA – utskick till lokalklubbarna är gjort.
30 – mils regeln vid utställningar ställer till det arrangörsmässigt, Ronny Westin har
varit i kontakt med SKK om att försöka få det ändrat till 20 mil, SKK ber att få
återkomma i ärendet.
29 hundar med drevprovsmerit står utan exteriör merit, siffran väntas sjunka ytterligare
allt eftersom exteriörbedömningar rullar på och utställningarna kommer i gång igen.
Diskuterades den avgift för sent inrapporterade resultat som CS beslutade om 2018.
Ska den gälla även viltspår? Frågan bordläggs till senare styrelsemöte och kommande
styrelse.

Inrapportering av resultat till SKK efter årets DS: Göran Hagman ansvarar för viltspår
och Annika Helgesson för utställning.
Göran Hagman har tills vidare kontakt med Gotlands DK i frågor som rör Drever-SM.
Diskuterades reklam för pejlutrustning i samband med Småhunds-SM.

D, Mediakommittén/ DreverData
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt aktivitetsplanen.
Stövarklubben har fått ett prisförslag för att köpa in hela DreverData, responsen har
varit positiv.
Viltspårdelen i DreverData har blivit uppdaterad och fungerar mycket bra. Charlott
Jonsson jobbar med att ta fram en manual för utställningsdelen.
Valpannonserna på hemsidan fortsätter att komma in.
SKK har inte återkopplat om inavelsberäkningen.
Magnus Enocson har blivit kontaktad av Anton Nilsson på hundnet.se som vill hämta
uppgifter om Drever från vår hemsida, CS ställer sig positiv till förfrågan.

9. Årsboken
En proposition om bokens framtid finns med i handlingarna till DS. Frågan tas med till
den nya styrelse som finns efter DS.

10. Övriga frågor
Inköp av tygmärken – frågan bordläggs till efter DS.
Dalarnas DK har inkommit med förslag på hederstecken – Mikael Karlsson och Bengt
Matspers. CS beslutar att tilldela båda hederstecken.

11. Nästa möte
Telefonmöte torsdagen den 17 juni kl. 19.00

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