
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse, 

söndagen den 15 augusti 2021 på Stora Djulö Herrgård, Katrineholm 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars Rydstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Anmälan/val av sekreterare 

 

Till att föra dagens protokoll valdes Annika Helgesson. 

 

 

3. Val av två justerare 

 

Till att justera dagens protokoll valdes Göran Hagman och Roger Lindström. 

 

4. Närvarokontroll 

 

Närvarande: Lars Rydstedt, Charlotta Löfgren, Charlott Jonsson, Göran Hagman, 

Christian Janson, Annika Helgesson, Mikael Tranberg, Roger Lindström, Pernilla 

Jansson, Lena Lindström, Jakob Bergvall (Teams). Pernilla Jansson är 1: a suppleant 

med rösträtt. 

Ej närvarande: Bo Engholm, Ingvar Andersson, Jenny Häggström. 

 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

6. Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna med ett godkännande. 



 

7. Digital mötesteknik enligt motion på DS – lägesrapport 

 

Jakob Bergvall och Charlotta Löfgren har undersökt olika alternativ. De jobbar vidare 

med frågan och ska till nästa möte ha tagit fram en prisbild för de olika alternativen. 

 

8. Ersättning för eget förbrukningsmaterial 

 

Diskuterades schablonersättning för 2021 till CS (förbrukningsvaror.). Beslutades att 

schablonersättning för 2021 ska utgå med 600 kr till klubbens ordförande och 

sekreterare samt till ordförande i varje kommitté. Övriga CS-medlemmar ersätts med 

300 kr.  

 

9. Regelrevideringskommitté 

  

Roger Lindström presenterade kommitténs sammansättning vilken består av: 

 

 Roger Lindström, CS Jakt & Utställningskommittén, ordförande 

 Bo Engholm, CS Jakt & Utställningskommittén 

 Mikael Tranberg, CS Avelskommittén 

 Jyrki Vouti, Kronobergs DK 

 Bo Johansson, Jönköpings DK 

 Tomas Åslund, Västernorrlands DK 

 Karl Gustav Jansson, Dalslands DK 

 Bengt Larsson, Västsvenska DK 

 Fredrik Granath, Kalmar läns DK 

 

En aktivitetsplan kommer att arbetas fram när kommittén har kommit igång med sitt 

arbete. CS beslutar att godkänna kommitténs sammansättning och ge klartecken till 

gruppen att starta upp sitt arbete. 

 

10. Inventering och placering av klubbens lager 

 

CS beslutar att Christian Janson, Lena Lindström och Stig Dahlen (revisor) ska 

inventera klubbens lager. Inventeringen inkluderar allt ifrån flaggor och termosar till 

skrivare och datorer etc. Inventeringen ska vara klar den 30/9 och därefter placeras 

klubben lager hos Christian Janson. 

 

11. Information 

 

• Artikel i DN – Lars Rydstedt har svarat en reporter som undersökte prisbilden på 

hundvalpar. 



• Klubbens anmälan om grov förskingring – inget nytt har hänt i ärendet. 

• Diskuterades bruket av reklam/profilkläder i samband med utställningar och vilka 

åtgärder CS kan använda för att stävja detta. 

• Upplands DK är villiga att arrangera DS 2022, CS beslutar att ge Uppland 

uppdraget. 

• Kennelfullmäktige – Charlott Jonsson och Mikael Tranberg representerar 

Dreverklubben. 

 

12. NM 2021 

 

Lars Rydstedt har varit i kontakt med Finland och Norge, ytterligare möte kommer att 

hållas för att fastställa om mästerskapet blir av. NM arrangeras av Jönköpings DK med 

Bo Johansson som kommissarie. Christian Janson är fullmäktige och Charlotta Löfgren 

är lagledare. 

 

13. Årsboken 

 

Årsbokens framtid och eventuella innehåll diskuterades. Charlotta Löfgren och 

Christian Janson kontaktar den konsult som tidigare har hjälpt till vid framtagande av 

boken för att undersöka om hon är villig att hjälpa oss och i så fall till vilken kostnad. 

 

14. Kommittéernas rapporter 

 

Avelskommittén 

 

Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt aktivitetsplanen. 

 

• En ny enkät, om försäsongsträning, är på gång. 

• Några avelsdiplom har blivit fel, nya skickas ut till de som berörs. 

• Projektet med forskning på lungödem fortsätter, ett nytt möte med två forskare på 

SLU har hållits. En finsk forskare har knutits till projektet och denne kommer att 

leda arbetet framöver. 

• Charlott Jonsson har fått fram mer information om DNA-prov för Drever där anlag 

för långhårighet och leverfärg kan spåras. Informationen kommer att sättas samman 

och göras tillgänglig för klubbens medlemmar. 

• Kommittén planerar för en avels- och uppfödarkonferens. 

• Arbetet med en ny RAS är i startgroparna. 

• Arbetet med en handbok för avelsråd fortskrider. 

• Länslista via DreverData. Ett förslag på en ny typ av länslista presenterades. 

• DreverData för avelsrådgivning. Kommittén har tittat närmare på funktioner som 

underlättar avelsrådgivning.  

 

 



Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen. 

 

• Norrbotten DK:s lån finns kvar, ny kontakt kommer att tas med klubben. 

• En översyn av sponsringsavtal i samband med CS tävlingsverksamhet kommer att 

göras. 

• Sponsringsmall för företag med tre olika sponsringsnivåer är under framtagande. 

• En översyn av eventuellt fasta ersättningar vid lokalklubbarnas arrangemang är 

gjord. 

• En delbetalning för arbetet med DreverData kvarstår. 

• Under hösten kommer man inhämta en budget från varje kommitté. 

• Christian Janson har det övergripande ansvaret att sammanställa årsboken från 

DreverData. 

 

Den 31/7–2021 hade klubben 3 772 medlemmar. 

 

Likviditeten i klubben är god. 

 

 

Jakt & Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt aktivitetsplanen. 

Kommittén har haft ett telefonmöte inför det här styrelsemötet. 

• SKK: s Domarkommitté har sänt ut en inbjudan till ett digitalt möte för svenska 

raser. Syftet är att höja exteriördomarkårens intresse och kompetens vad gäller våra 

inhemska raser. Från CS deltar Lars Rydstedt, Göran Hagman och Annika 

Helgesson. 

• Har-SM 2022, Jämtland hoppar av arrangemanget. En ny lokalklubb är tillfrågad 

och återkommer så snart de har haft sitt styrelsemöte. 

• Inför Drever-SM och Småhunds-SM är läget under kontroll. Drever-SM arrangeras 

av Gotlands DK och Småhunds-SM kommer att hållas i Småland. Charlott Jonsson 

har skapat en Facebook-sida för Småhunds-SM. 

• CS beslutar att slutförandet av regelrevideringen flyttas från Jakt & 

Utställningskommittén till Regelrevideringskommittén. 

• Ärendet med en skrivelse som inkom till SKK (som sedan skickade den vidare till 

SDK) rörande felaktigheter kring viltspår fortsätter. SKK har meddelat att de inte 

gör något åt ärendet utan låter SDK och den berörda lokalklubben att sköta den 

vidare hanteringen. 

• Roger Lindström har varit i kontakt med Freddy Kjellström angående 

Europapokalen 2021. Beslut om tävlingens genomförande kommer i slutet av 

augusti. 

• SDK:s ansökan om att förtydliga championatsreglerna för utländsk jaktchampion 

fick avslag hos SKK. 



• Kommittén har tankar på en exteriördomarkonferens i egen regi och kommer under 

hösten att se på möjligheterna för ett genomförande under de närmsta åren. 

 

Mediakommittén 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete. 

• Rättningarna i DreverData fortlöper. 

• Flera lokalklubbars hemsidor fungerar fortfarande inte. 

• En ny artikel till Hundsport Jakthund har tagits fram, denna gång presenteras vår 

nye ordförande lite närmare. 

 

15. Meddelanden 

Inga meddelande från SKK eller övriga. 

 

16. Nästa möte 

 

Digitalt möte torsdagen den 30/9. 

 

17. Mötet avslutas 

 

Lars Rydstedt tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Annika Helgesson 

 

 

 

Justeras  Justeras  Ordförande 

 

 

Göran Hagman  Roger Lindström Lars Rydstedt 


