
 

 

 

Protokoll fört vid CS telefonmöte 17/6 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 Charlotta Löfgren. 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Föregående protokoll 

 

Mikael påpekade att han upptäckt ett fel i föregående protokoll där vi skrev att det 

är fyra hundar som tas ut till Småhunds-SM. Rätt antal är tre hundar och ingenting 

annat. 

Charlotta berättade att digital signering av protokollen är på gång inom kort. 

 

7. Stämman 2021 

 

Proposition 1 och 2 föredras av Charlott Jonsson 

Proposition 3 och 4 föredras av Magnus Enocson 

Motion 1 föredras av Göran Hagman 

Motion 2 föredras av Stefan Persson 

Motion 3 föredras av Göran Hagman 

Motion 4 föredras av Mikael Tranberg 

Motion 5 a och b föredras av Ronny Westin 



 

 

 

Årets uppfödare blev Simbackens Kennel och årets viltspårhund blev Hyttängets 

Sniff. 

 

 

 

8. Kommittéerna 

 

Ekonomikommittén 

Christian rapporterade att allt nu är klart inför stämman. CS kan konstatera att 

lokalkubbarna har stora problem med att anmäla sina delegater på ett korrekt sätt. 

Det är mycket viktigt att lokalklubbarna ser över sina rutiner och ser till att 

delegaterna verkligen läser de utskick som kommer inför stämman! 

Avelskommittén 

Charlott rapporterade följande. 

Hanar som är födda 2012 och tidigare är nu avpublicerade från avelsannonserna, 

om någon vill att sin hane fortsatt ska vara tillgänglig för avel så får de aktivt säga 

till så läggs annonsen in igen. 

Charlott Jonsson och Charlotta Löfgren har haft ett möte med representanter från 

Norska dreverklubben. De är mycket intresserade av ett samarbete kring avelsdelen 

i dreverdata. Norrmännen skulle försöka få ut en databas-dump på drever från 

dogweb, därefter ska vi räkna på ett kostnadsförslag för att importera norska 

hundar in i dreverdata och sätta upp en rutin kring detta. 

Mötet med SLU som var inplanerat till 16 juni är framflyttat, ett litet bakslag i 

projektet då det visat sig att 5 av 7 hundar tänkta för blodprov och undersökning är 

avlidna. Parallellt pågår ett projekt i Finland som vi samarbetar med, de har på 

förslag att vi ska undersöka 10 sjuka hundar och 10 friska hundar. Dreverklubben 

ska även ta ut statistik gällande drevprov för kartläggning av vissa egenskaper. Vi 

har gett tillåtelse att använda vår data till uppsatser och examensarbeten på 

veterinärhögskolan både i Finland och i Sverige. 

I årsboken har hittills bara tre fel hittats på avelssidorna och de har alla berott på 

den mänskliga faktorn: Hovjägarns kennel saknas på i uppfödarlistan, 

Stjärnskogens Astor saknas i lungödemslistan och Trumslagarboställets Sixten ska 

ha ett G i avelsdiplom-tabellen för hanar. Rättelse kommer läggas ut på hemsidan 

om ca 1 vecka, avelskommittén inväntar ifall några fler fel rapporteras. 

I övrigt har avelskommittén pausat de andra aktiviteterna i planen i väntan på nya 

medlemmar efter stämman. 

 

Jakt och utställningskommittén 

Ronny rapporterade följande. 

 



 

 

En skrivning från en medlem i klubben har skickats till SKK och påpekat 

felaktigheter gällande viltspår. SKK har i sin tur skickat ärendet vidare till SDK. 

Göran tog på sig uppgiften att kontakta berörd lokalklubb. 

 

Det har genomförts 13 exteriörbedömningar och 1 utställning till dagens datum. 

 

Svar har inkommit från SKK på vårt önskemål om en 20 milsgräns istället för 30 

milsgräns vid våra egna utställningar. Svaret från SKK blev ett nej. 

 

När det gäller championatsreglerna så har Björn Eek lovat att återkomma till 

Ronny. 

 

En enig CS beslutade att avstå exteriördomarkonferensen tillsammans med Beagle 

och Bassettklubben. 

 

Ett förstapris vid drevprov i en lokalklubb har felaktigt blivit registrerat hos SKK. 

Den berörda hunden startade på drevprov då hunden var över 24 månader gammal. 

Hunden får då inte sitt resultat registrerat innan den har deltagit på utställning med 

minst sufficient som resultat. 

 

Arbetet med Småhunds-SM fortsätter, men plats och förläggning är inte klart än. 

 

 

Mediakommittén 

 

Charlotta rapporterade följande. 

 

Hon och Peter har varit i kontakt med en av de intresserade rasklubbarna för att 

diskutera Dreverdata. De har önskat att få prova Dreverdata i en testmiljö. 

Charlotta och Peter fortsätter med det jobbet. 

 

Magnus rapporterade att Beagleklubben har hört av sig och de kommer med största 

sannolikhet inte att gå vidare med Dreverdata. 

  

9. Övriga frågor 

 

Magnus frågade hur vi gör med årets diplom och hederstecken? CS beslutade att det 

ska skickas till berörda personer. Magnus ordnar så att det blir gjort. 

 

Han berättade att han fått besked från polisen att åtal kommer förmodligen att 

väckas innan sommaren i fallet rörande förskingring. 

 

10. Nästa möte 

 

Nästa möte blir stämman 19/6 2021. 

 

 

11. Mötets avslutande 

Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 



 

 

 

 

Göran Hagman 

Sekreterare 

 

 

 

Charlotta Löfgren Ronny Westin Magnus Enocson 

Justerare Justerare  Ordförande 


