
 

 

Centralstyrelsemöte 

 

Datum | tid 2021-10-28| 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| Jakob Bergvall | Lena Lindström (adj.) 

| Bo Johansson (ordf. valber.) 

Ej närvarande: Mikael Tranberg, Pernilla Jansson, Ingvar Andersson 

 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 Charlott Jonsson och Roger Lindström 

 

 

 4. Närvarokontroll 

Se ovan. 

 

 

 5. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes efter komplettering av följande punkter: 

§8a. Tracker-pejl till prisbordet vid mästerskap. 

§12. Ersättning till SDK-funktionär vid mästerskap.              

 

 

 6. Gamla ärenden och godkännande av förra mötets anteckningar 

Från protokollet den 29/4 2021:  

§11. Bank ID för att signera styrelseprotokoll. Ärendet kvarstår. 

 

Från protokollet den 30/9 2021: 

§15. Digital mötesteknik till lokalklubbarna. Ärendet kvarstår. 

 

Protokollet från den 30/9 2021 lades till handlingarna med ett godkännande. 
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 7. Valberedningens ordförande har ordet 

Bo Johansson informerade om att valberedningen är i uppstarten med sitt arbete för 

DS 2022 och redogjorde för gruppens tankegångar och arbetssätt. 

 

 

 8. Tracker – svåra att kommunicera med, avtal m.m. 

Avtalet med Tracker diskuterades och framför allt svårigheterna med att 

kommunicera med företaget. Trots många kontaktförsök från CS sida (epost, 

telefon, personliga kontakter etc.) har det varit oerhört svårt att få någon 

återkoppling från Tracker. CS ser allvarligt på detta och kommer brevledes att 

tillskriva den marknadsansvarige i Sverige för att ge denne en möjlighet att förklara 

bristen på kommunikation. 

 

A, Tracker-pejl till prisbordet vid mästerskap.  

Genomgång av var pejlarna finns inför stundande mästerskap, allt är under 

kontroll. 

  

 

 9. Tygmärken 

Lena Lindström med flera jobbar med att få fram nya tygmärken. Ett prov på nytt 

märke har tagits fram men då färgsättningen inte är tillfredsställande beslutar CS 

att fortsätta arbetet med att ta fram ett märke. Lena Lindström, Christian Janson och 

Lars Rydstedt ges mandat att bestämma när provet är tillräckligt bra för att vi ska 

göra en beställning. 

 

 

 10. Årsboken, lägesrapport 

All kontakt vad gäller årsboken mellan Dreverklubben och Risbergs Tryckeri går 

via Christian Janson.  Christian har gjort en avstämning med tryckeriet för att få en 

uppfattning om vad som krävs från vår sida och vilken deadline vi har att rätta oss 

efter. Charlott Jonsson utses som projektledare för boken och sätter samman en 

lämplig grupp för arbetet. 

 

 

 11. Information 

Norrbottens lån 

Christian Janson informerade om det nya avtal som har tagits fram för Norrbotten 

DK:s lån. Avtalet ska få en sista översyn innan det sänds vidare till Norrbotten för 

underskrift.  

 

12. Ersättning till SDK:s representant vid mästerskap, hur fungerar det? 

Lena Lindström informerade om att reseersättning utgår. 

 

 

 13. Kommittéernas rapporter 

• Avelskommittén 

Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen.  

- Projekt lungödem går långsamt, Tom Vehkoja har manat på den 

finska sidan. 
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- DNA-provtagningen har kommit i gång och de första proverna har 

kommit in. Nästa steg är att skapa listor med provresultaten. 

-     Ett nytt fall av lungödem har rapporterats in. 

-     Handboken för avelsråd är i det närmaste klar och kommer att 

      presenteras vid den digitala avelskonferensen med de lokala  

      avelsråden den 18/11. 

-     Diskussion om krav på veterinärintyg vid lungödemsfall. 

     

• Ekonomikommittén 

Christian Janson informerade om kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen. Lena Lindström påminde CS om att skicka in sina 

reseräkningar i god tid. 

 

• Jakt &Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Nationella unghundsprovet den 26/10 samlade 25 hundar till start. 

- Göran Hagman presenterade kommitténs förslag angående 

medföljande domare till mästerskap. CS beslutar att anta förslaget 

vilket innebär att medföljande domare till mästerskap, ska först 

godkännas av styrelsen i den lokalklubb som hundägaren är medlem 

i. Det är hundägarens ansvar att medföljande domare är godkänd av 

lokalklubbens styrelse och att lokalklubben meddelar domarens 

namn till arrangerande lokalklubb. Förslaget gäller från och med 

2022. 

 

• Mediakommittén 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen.  

- Stövarklubbens intresse för DreverData fortsätter. 

- Charlotta Löfgren och Peter Österberg jobbar med kompletteringar 

till avelsdelen av DreverData. 

- Jakob Bergvall redogjorde för arbetet med digital mötesteknik till 

lokalklubbarna (motion från DS). 

- Charlotta Löfgren beställer hem en ny uppdatering från SKK till 

DreverData. 

 

• Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. Sedan förra CS-

mötet har det varit lite låg aktivitet i kommittén men ett nytt möte med 

gruppen är inplanerat. 

 

 14. Meddelanden 

Inga meddelanden att redovisa. 

 

 

 15. Övriga frågor  
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Charlott Jonsson rapporterade från Kennelfullmäktige där hon och Mikael 

Tranberg deltog för Dreverklubben. Klubbens motion blev inte antagen då den 

ansågs besvarad men CS har frågan under fortsatt bevakning. Anders Andersson 

tilldelades en förtjänstmedalj. 

 

Inköp av dator och programvara diskuterades. Programvara får var och en 

införskaffa själv och få ersättning mot uppvisande av kvitto. Vid inköp av dator så 

ska Christian Janson kontaktas. 

 

16. Nästa möte 

Tisdagen den 30/11 kl. 19.00, digitalt. 

 

17. Mötet avslutas 

Då inget mer förelåg tackade ordförande Lars Rydstedt för visat intresse och 

avslutade dagens möte. 

 

 

Vid protokollet                                          

 

 

Annika Helgesson 

 

Justeras                                                    Justeras                                         Ordförande  

 

 

Roger Lindström                                     Charlott Jonsson                         Lars Rydstedt                                         

 

 


