Centralstyrelsemöte

Datum | tid 2021-11-30| 19:00 – 21:30 | Möte sammankallat av Lasse Rydstedt Plats: Digitalt

Närvarande styrelsemedlemmar
Lars Rydstedt | Mikael Tranberg | Charlott Jonsson | Göran Hagman | Christian Janson | Roger
Lindström | Annika Helgesson | Bo Engholm | Jenny Häggström| Pernilla Jansson | Lena Lindström (adj.)
|
Ej närvarande: Jakob Bergvall, 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 Roger Lindström och Charlott Jonsson
4. Närvarokontroll
Se ovan.
5. Anmälan av övriga frågor som kan medföra justering av dagordningen
Inga frågor anmäldes.
6. Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.
7. Godkännande av föregående protokoll och gamla ärenden
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.
Från protokollet den 28/10 2021:

Punkt
§8. Tracker. Ärendet avslutat vad gäller den kommunikativa delen.
§9. Tygmärken. Ärendet avslutat.
§11. Norrbottens lån. Ärendet avslutat.
8. Drever-SM
Roger Lindström rapporterade från Drever-SM. Arrangemanget har fungerat
mycket bra med bra provrutor och nöjda hundägare. Av de fyra bästa placerade har
inte alla möjligheter att delta på NM vilket har gjort att man har fått gå längre ner i
resultatlistan.
9. Småhunds-SM
Charlott Jonsson och Bo Engholm rapporterade från Småhunds-SM. Dreverlaget
vann och hade dessutom den segrande hunden (Hölatoppens Medley).
Arrangemanget fungerade bra men från några rasklubbar inkom synpunkter på att
föret var något vasst.
10. Har-SM
Lars Rydstedt redogjorde för läget inför Har-SM, allt är under kontroll.
11. Nordiska Mästerskapet
Christian Janson har varit i kontakt med Bo Johansson och gjort en avstämning, allt
är under kontroll.
12. Information
Avauktorisation exteriördomare
SKK:s centralstyrelse vid sammanträde den 22 oktober 2021 (CS nr 6/2021, §153 a)
beslutat att avauktorisera en av Dreverklubben anlitad domare som exteriördomare. Beslutet gäller från sammanträdets datum.
13. DreverData – försäljning till Stövarklubben
Stövarklubben är fortsatt intresserade av att köpa DreverData, Charlotta Löfgren
och Lars Rydstedt har fört diskussioner med Stövarklubben. CS diskuterade hur vi
går vidare och kom fram till att ett avtalsförslag ska tas fram som hela CS får ta del
ta innan ytterligare steg tas mot en försäljning.
14. Kommittéernas rapporter

Sidan 2

•

Avelskommittén
Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Telefonkonferens med de lokala avelsråden har hållits. Handboken
för avelsråd presenterades och togs väl emot.
- Dags att räkna avelsdiplom, funktion i DreverData efterfrågas. En
uppdatering av hanhundslistan behövs också.
- Lungödem, några nya fall har kommit till kommitténs kännedom.

•

Ekonomikommittén

Punkt
Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Nya tygmärken är klara.
- Varje kommitté ombeds att komma in med äskanden under
december månad.
- Avtalen med Tracker och Risbergs tryckeri ses över under våren.
- Diskussion om påminnelseavgift för de klubbar som trots
påminnelse inte betalar stambokföringsavgifterna i tid. Till nästa
omgång fakturor kommer en avgift att tas ut.
- Lena Lindström påminde om att de CS-ledamöter som varit på
mästerskap snarast ska inkomma med sina reseräkningar.
•

Jakt &Utställningskommittén
Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Viltspår-SM, Roger Lindström och Göran Hagman jobbar vidare
med att ta fram statuter.
- Göran Hagman har efterfrågat nya regelhäften för viltspår, SKK har
inte återkopplat på den förfrågan.
- Viltspårproven pågår för fullt.
- Nationellt unghundsprov i december, något fler anmälda än i
oktober.
- SKK: Domarkommitté har kallat till ett nytt planeringsmöte inför
utbildningen av exteriördomare på svenska raser. SDK kommer att
delta med två till tre representanter.
- Drevproven rullar på, uppmaning till klubbarna att skärpa till sina
provberättelser.
- Nya regelhäften för drevprov, vem beställer och vem betalar? ADB
har ansvar den här gången.

•

Mediakommittén
Charlott Jonsson informerade om att projektgruppen för årsboken har
haft ett första möte och kommit i gång med sitt arbete. Gruppen har ett
nytt möte i mitten av december.
Övrig information bordläggs då Charlotta Löfgren inte medverkar i
dagens möte.

•

Regelrevideringskommittén
Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. Kommittén har haft
ett möte under november, där redogjordes bland annat för den
faktainhämtning som gjorts kring våra grannländers drevprov.
Kommittén jobbar också vidare med den medlemsenkät som planeras
komma ut under första halvan av 2022.

15. Meddelanden

Sidan 3

Punkt
Charlott Jonsson meddelade att SDK har anslutit sig till en skrivelse om längre
remisstid för SKK:s nya typstadgar.
16. Övriga frågor
Diskuterades en förfrågan från ett bokförlag om ett erbjudande där våra
medlemmar skulle få rabatt på en träningsdagbok för hundar. Vi avstår.
Magnus Enocson är kallad som vittne och kan därför inte representera SDK vid
rättegången den 7/12, Lars Rydstedt ersätter honom.
17. Nästa möte
Torsdagen den 27/1 kl. 19.00, digitalt.
18. Mötet avslutas
Då inget mer förelåg tackade ordförande Lars Rydstedt för visat intresse och
avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Annika Helgesson
Justeras

Roger Lindström

Sidan 4

Justeras

Charlott Jonsson

Ordförande

Lars Rydstedt

