Centralstyrelsemöte

Datum | tid 2021-09-30| 19:00 – 21:30 | Möte sammankallat av Lasse Rydstedt Plats: Digitalt

Närvarande styrelsemedlemmar
Lars Rydstedt | Charlotta Löfgren | Charlott Jonsson | Göran Hagman | Christian Janson | Roger
Lindström | Annika Helgesson | Bo Engholm | Jenny Häggström| Mikael Tranberg | Ingvar Andersson
(suppleant 1) | Pernilla Jansson (suppleant 2) | Lena Lindström (adj.)
Ej närvarande: Jakob Bergvall
Punkt
1. Mötets öppnande
Lars Rydstedt hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
2. Anmälan/val av sekreterare
Till sekreterare valdes Annika Helgesson.
3. Val av två justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Göran Hagman och Roger Lindström.
4. Närvarokontroll
Se ovan.
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter följande tillägg:
Ny punkt efter § 11, beslut om Covidpass.
Ny punkt §16b, SDK:s motion till KF.
Ny punkt §16c, information om beslut i Disciplinnämnden.

6. Gamla ärenden och godkännande av förra mötets anteckningar
Från protokollet den 29/4 2021:
§11. Bank ID för att signera styrelseprotokoll. Charlotta Löfgren och
Charlott Jonsson arbetar vidare med en lösning.
Från protokollet den 1/7 2021:
§8. Avtackningar. De som ska avtackas bjuds in till nästa fysiska CS-möte,
preliminärt i Tällberg 11–12/12.

Punkt
§17. Tygmärken. Charlott Jonsson jobbar vidare med uppgiften.
Protokollet från den 15/8–2021 lades till handlingarna med ett
godkännande.

7. Uppstart av projekt (och projektgrupp) för Dreverboken
Diskussion om hur vi går vidare efter att Lars Davidsson och Agneta Jarméus
tackat för sig vad gäller huvudansvaret för boken.
Christian Janson kommer att ha det övergripande ansvaret för boken och ska
kontakta Risbergs tryckeri för att göra en avstämning med dem. Christian får också
i uppdrag att sätta samman en projektgrupp som arbetar med boken. Charlotta
Löfgren kommer att ta en första kontakt med den konsult som tidigare har hjälpt
till med boken för att stämma av om hon kan fortsätta att vara mottagare av vårt
material och sätta samman det till den slutliga boken.

8. Ersättning till Charlotta Löfgren för arbetet med DreverData
Charlotta Löfgrens enorma arbetsinsats med DreverData fortsätter och CS beslutar
därför att Charlotta ska få en ersättning för sitt arbete. Charlotta Löfgren deltog inte
i beslutet.
9. Uttagning till NM 2021 och eventuellt nya uttagningsregler (Finland)
De fyra bästa på Drever-SM representerar Sverige på NM 2021.
Diskuterades uttagningen för de år som mästerskapet avgörs i Finland. Tidigare har
enbart harhundar tagits ut men eftersom det råder nya förutsättningar i och med
fler tillåtna djurslag kommer Jakt- och Utställningskommittén att se över
uttagningsreglerna.
10. Norrbottens DK lån från CS
Christian Janson har tagit kontakt med Norrbottens DK för att göra upp om en ny
avbetalningsplan för klubbens lån.
11. Inventering och placering av klubbens lager
Hela SDK: s lager finns numera hos Christian Janson. En flagga och en banderoll är
utlånade till Södra Älvsborgs DK som kommer att lämna dem till Jönköpings DK
inför NM. Christian ansvarar för att rensa i materialet och slänga det som är
gammalt och inaktuellt. Beslutades att Christian sänder 100 foldrar till varje
lokalklubb som de kan dela ut på mässor etc.

12. Covid-pass vid mästerskap
CS beslutar att alla deltagare vid de mästerskap vi arrangerar ska uppvisa giltigt
Covid-pass. Önskvärt är att även de kring arrangemanget (ex. personal på
förläggning, servering etc.) är dubbelt vaccinerade.
13. Information
• Information från ordföranderådet
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Punkt

•
•
•

Lars Rydstedt och Annika Helgesson informerade om ordföranderådet som
hållit några dagar tidigare. En fråga skickades med till CS: om ett utskick av
de drevprovsregler som sänts in till SKK kan göras till lokalklubbarna Roger
Lindström ansvarar för utskicket blir gjort.
Fredrik Bruno har slutat på SKK
Lägesrapport åtal om grovt bedrägeri
Tingsrättsförhandlingar i Jönköpings Tingsrätt den 7/12.
Möten i anslutning till Har-SM
Planer finns på ett fysiskt styrelsemöte i Tällberg den 11–12/12.

14. Inkomna och skickade skrivelser och meddelanden
• Skrivelse från Björn Eek på SKK om att medel finns att söka ur
viltvårdsfonden. Ekonomikommittén ser över om vi ska inkomma med
en ansökan.
• Annika Helgesson har varit i kontakt med SKK för att undersöka om det
i dagsläget finns någon uppfödare av Drever som har spärren ”Icke
Hänvisning”, svaret är att det finns det inte.
• SKK:s utställningskommitté har kontaktat CS angående att en
lokalklubb har arrangerat en utställning utan att ha veteranklass vilket
inte är tillåtet. Annika Helgesson kommer att göra ett utskick till
lokalklubbarna för att påminna om vad som gäller vid utställning.

15. Kommittéernas rapporter
• Avelskommittén
Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete.
- Avtal har tecknats med laboratoriet MYDNAVET. Rekommendationen
från avelskommittén är att man i första hand gör test för långhår, i andra
hand för leverfärg. Labbet erbjuder 20% rabatt till registrerade
uppfödare.
- Handbok för avelsråd är på gång. Telefonkonferens med de lokala
avelsråden hålls den 18/11.
- Blankett med garantibevis på valpar diskuterades, rekommendationen
är att vi använder den.
- Projekt lungödem, inget nytt har skett den sista tiden. Forskarna
behöver få en knuff för att jobba vidare.
•

Ekonomikommittén
Christian Janson redogjorde för kommittén arbete.
- Årsboken. Alla kontakter som rör boken går via Christian. Ett nytt avtal
med Risbergs Tryckeri ska tecknas, Christian tar kontakt med tryckeriet
och gör en avstämning.
- Webbshopen. Pins och gamla årsböcker läggs ut till försäljning.
- Klubbens lager finns numera hos Christian, information behöver tas
fram om att lagret är flyttat.
- Dataprogram. Alla i CS ombeds se över vad de behöver i programväg.
- Fler uppfödare behöver annonsera i årsboken.
- Segertäcke till mästerskap, vilka tillverkar?
Sidan 3

Punkt
-

Beslutades att beställa 200 nya årsböcker för utskick till nya medlemmar
under hösten.

•

Jakt- och utställningskommittén
Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete.
- Första Nationella Unghundsprovet närmar sig (26/10).
- De som är uttagna till Småhunds-SM har blivit underrättade.
- SDK har fått en skrivelse från Morgan Wackt med förslag på vilka krav
vi bör ställa på nya exteriördomare. CS ser positivt på Morgans Wackts
initiativ och Göran Hagman håller kontakt med Morgan i frågan.
- Tvådomarsystem vid mästerskap diskuterades. Kommittén kommer att
arbeta fram vilka kriterier som ska gälla när medföljande domare utses.
- Viltspår-SM, förslag att inrätta ett sådant med start 2023. Kommittén
arbetar vidare med frågan.

•

Mediakommittén
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete.
- Stövarklubben är fortsatt intresserade av DreverData, Charlotta håller
kontakten.
- Annonserna på hemsidan löper på.
- Jakob Bergvall arbetar med motionen om digital mötesteknik till
lokalklubbarna.

•

Regelkommittén
Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete.
- Kommittén har haft sitt första möte där alla deltog. Aktivitetsplan håller
på att tas fram. CS beslutar att Roger Lindström och Jyrki Vouti håller
kontakt med de andra rasklubbarna för SDK: s räkning.
- Kommittén planerar att genomföra en medlemsundersökning för att
pejla av stämningen i dreversverige under våren 2022.

16. Mötesplan 2022 (preliminär)
Föreslagen mötesplan för våren 2022: 27/1 (digitalt), 24/2 (digitalt), 12–
13/3(fysiskt)), 21/4 (digitalt), 19/5 (digitalt), 17/6(fysiskt). Ordförandekonferens 12–
13/3.
Valberedningens ordförande kallas till nästa CS-möte. Motioner och propositioner
skall vara klara tidigt i mars, likaså ska kallelsen till DS ut tidigt.
16b. SDK: s motion till KF
Charlott Jonsson rapporterade från möte med övriga rasklubbar där klubbarnas
motioner gicks igenom. Då vår motion anses besvarad är frågan hur vi går vidare?
Charlott Jonsson med flera pratar sig samman.
16c. Information om svar från SKK Disciplinnämnd
Lars Rydstedt informerade om det svar som Disciplinnämnden har meddelat.
17. Nästa möte
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Punkt
Torsdag 28/10, kl. 19.00 digitalt
18. 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
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