
 

 

 

Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse, 

torsdagen den 1 juli 2021 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars Rydstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Närvarokontroll 

 

Närvarande: Lars Rydstedt, Charlotta Löfgren, Charlott Jonsson, Annika Helgesson, 

Christian Janson, Mikael Tranberg, Roger Lindström, Bo Engholm, Jenny Häggström, 

Ingvar Andersson & Lena Lindström 

Ej närvarande: Pernilla Jansson, Jakob Bergvall 

 

3. Anmälan av sekreterare för mötet 

Till att föra dagens protokoll valdes Annika Helgesson. 

 

4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

 

Till att justera protokollet valdes Charlott Jonsson och Ingvar Andersson. 

 

5. Godkännande av dagordningen 

 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

6. Nytt avtal med Agria  

Lars Rydstedt förmedlade information från Magnus Enocson om att ett nytt 

sponsoravtal med Agria är på gång. Då Magnus Enocson har varit klubbens kontakt i 

ärendet beslutade CS att han fullgör det uppdraget och ges mandat att teckna ett nytt 

avtal med Agria. 



 

 

7. Tingsrätten – åtal om förskingring, åtgärder 

Inom en snar framtid kommer åtal att väckas i ärendet gällande förskingring.  Magnus 

Enocson, som har haft kontakt med polis och åklagare, har erbjudit sig att fortsatt vara 

SDK:s representant i ärendet. CS beslutar att Magnus Enocson representerar SDK i 

tingsrätten. 

 

8. Avtackningar 

Diskuterades avtackning av de styrelseledamöter som avgick vid årets stämma. Vid 

nästa styrelsemöte bestäms vilken avtackning de kommer att få. 

 

9. Prischeckar till årets uppfödare och årets viltspårhund  

 

Beslutades att prischeckar och diplom delas ut i samband med utställningarna i 

Leksand den 10–11/7. 

 

10. Medaljer NM 

 

Lars Rydstedt förmedlade information från Magnus Enocson om att han har medaljer 

som han lämnar till ordförande i Jönköpings DK, Bo Johansson. 

 

11. Rapportering av ny styrelse till SKK  

 

Lars Rydstedt ordnar med inrapportering av alla uppgifter för den nya styrelsen. 

 

12. Uppstart av 2021 – 2022 

Avelskommittén 

Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete. Kommittén har haft ett 

uppstartsmöte där man framför allt rensade och uppdaterade aktivitetsplanen.  

Månadsenkät för maj/juni har skickats ut, bland annat frågas om antalet kejsarsnitt har 

ökat. 

Kommittén har haft ett nytt möte med SLU kring lungödem. Dessa hade dock inte 

kommit speciellt långt i arbetet men kommer själva att ha ett akademikermöte med sina 

finska motsvarigheter om problematiken. 

Avelsdelen av DreverData är på väg att färdigställas. 

Vissa felaktigheter har smugit sig in i årsboken, rätt uppgifter finns nu redovisade på 

hemsidan. 



 

 

Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete. Kommittén kommer att ha ett 

uppstartsmöte i närtid där aktivitetsplanen kommer att uppdateras. 

Lagret för profilartiklar diskuterades, var ska det vara i framtiden? Flera möjliga 

lösningar finns men inget beslut taget i frågan. 

 

Jakt & Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete. Kommittén har haft ett 

uppstartsmöte där arbetsuppgifter fördelades bland ledamöterna och aktivitetsplanen 

uppdaterades. 

Bo Engholm övertar Göran Hagmans roll i gruppen för Småhunds-SM och blir även 

lagledare för dreverlaget. 

Roger Lindström kommer att ha controllerfunktionen för drevprov.  

Auktorisation/avauktorisation av domare: CS beslutar att Roger Lindström 

auktoriserar nya drevprovsdomare, Göran Hagman auktoriserar nya viltspårdomare och 

att hela CS avauktoriserar domare inom båda kategorierna. 

 

Mediakommittén 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete. I arbetet med DreverData ligger 

fokus just nu på utställningsdelen då vanliga utställningar rullar i gång allt mer. Buggar 

hittas under resans gång och åtgärdas av Charlotta. 

Årsbokens framtid diskuterades, löser vi det själva eller ska vi ta extern hjälp? Inget 

beslut i frågan men CS är mån om att finna en snabb lösning på ärendet. 

Charlotta håller på att uppdatera styrelsens sida på hemsidan och uppmanar de som 

ännu inte skickat in en bild på sig själva att snarast göra det. 

 

Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för uppstartsarbetet av den nya kommittén. Fler namn på 

lämpliga personer inväntas innan hela kommittén är sammansatt. Till nästa möte ska en 

komplett grupp presenteras.  

Diskuterades vem/vilka som hanterar eventuella frågor från SKK kring det inskickade 

förslaget till nya drevprovsregler. CS beslutar att Jakt & Utställningskommittén 

hanterar eventuella frågor i ärendet. 

 

 

 



 

 

13. Skrotning av klubbdator 

 

Lars Rydstedt förmedlade information från Magnus Enocson om att den klubbdator 

som befinner sig i polisens beslag kommer att lämnas tillbaka till SDK så snart polisen 

är klara med sitt arbete. CS beslutar att ge Magnus Enocson mandat att skrota datorn 

när polisen väl återlämnat den. 

 

 

14.  Förseningsavgift vid sen inrapportering av provresultat  

Diskuterades förseningsavgiften vid sent inrapporterade provresultat. Sedan 2018 finns 

ett styrelsebeslut där sent inrapporterade resultat på utställning och drevprov bestraffas 

med en höjd stamboksavgift (100 kr/hund). CS beslutar att förseningsavgiften ska 

finnas kvar samt att från och med denna säsong även gälla viltspårprov. 

Lokalklubbarna har 14 dagar på sig från avslutat prov att redovisa resultaten. 

 

15. Utskick av årsboken, efter ordinarie utskick 

 

Lena Lindström redogjorde för hur utskicken av årsboken hanteras efter att det stora 

utskicket är gjort i början av juni. Då klubben numera har ett rullande medlemskap 

tillkommer nya medlemmar varje månad, hur gör vi med årsbok till dem? Lenas förslag 

är att göra utskick varje månad efter att hon har fått nya medlemslistor. Utskicken 

administreras av tryckeriet som får uppgifter på de nya medlemmarna av Lena. CS 

beslutar att anta Lena Lindströms förslag.  

 

 

16.  Fria medlemskapet  

 

Lena Lindström redogjorde för för/nackdelar med det fria medlemskapet. Glädjande 

nog väljer många nya dreverägare att förnya sitt medlemskap efter det första fria året. 

Det finns dock en grupp som inte förlänger sitt medlemskap efter det första året men 

som hoppar in på ett nytt fritt medlemskap när de skaffar en ny Drever flera år senare. 

CS diskuterade hur vi ska hantera detta och beslutar att ett fritt medlemskap endast 

gäller en gång.  

 

17. Övriga frågor 

Lars Rydstedt har varit i kontakt med en medlem som på Facebook har skrivit ett 

mycket negativt inlägg om CS. Efter en bra diskussion dem emellan väljer CS att inte 

gå vidare i ärendet. 

Småhunds-SM, varje Dreverekipage ska ha med sig en domare från sin lokalklubb 

samt att den lokalklubb som ligger närmast arrangemanget ska bidra med tre domare. 

Nya tygmärken, Charlott Jonsson kollar upp priser och återkommer till nästa möte. 

 



 

 

18. Nästa möte 

Fysiskt möte den 15 augusti kl. 10.00 i Katrineholm. 

 

19. Avslutning 

 

Lars Rydstedt tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet 

 

 

Annika Helgesson 

 

 

Justeras  Justeras  Ordförande 

 

 

Charlott Jonsson  Ingvar Andersson Lars Rydstedt 

 

 


