Centralstyrelsemöte

Datum | tid 2022-01-27| 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| Lena Lindström (adj.) |Charlotta
Löfgren
Ej närvarande: Jakob Bergvall, Ingvar Andersson, Pernilla Jansson
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 Mikael Tranberg
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 avslutat.
Från protokollet den 30/11 2021:

Punkt
§13. Försäljning av DreverData till Stövarklubben. Ärendet avslutat.
Protokollet från den 30/11 2021 lades därmed till handlingarna med ett
godkännande.
8. Avel- och uppfödarkonferens sommaren 2022
Charlott Jonsson redogjorde för planerna på en avel- och uppfödarkonferens under
sommaren 2022. Avelskommittéen arbetar vidare med planeringen och återkommer
med mer information på nästa CS-möte.
9. Ställningstagande till varg utifrån SKK:s ställningstagande
CS har mottagit en skrivelse från en medlem som vill ha ett klargörande av SDK:s
ställningstagande till varg utifrån SKK:s ställningstagande. Svenska
Dreverklubbens styrelse tror inte att det är realistiskt att kräva att det inte ska
finnas varg frilevande i Sverige. Centralstyrelsen anser därför att om varg ska
finnas frilevande i Sverige ska vargen förvaltas och beslutas så lokalt som möjligt
och hållas på den lägsta nivån för gynnsam bevarandestatus som riksdagen
beslutade 2013, d v s ca 170 individer och att etableringen av varg inte får påverka
boende och djurhållning menligt.
10. DreverData – försäljning till Stövarklubben
Avtalet som tagits fram för försäljning av DreverData till Stövarklubben gicks
igenom. CS beslutade därefter att godta det föreslagna avtalet och genomföra
försäljningen.
11. Mötesanteckningar från kommittéerna
Charlott Jonsson kommer att skapa en Teams-mapp där alla CSledamöter/suppleanter har tillgång till kommittéernas mötesanteckningar. Varje
kommittéordförande ansvarar för att materialet läggs upp.
12. Ökad och större aktivitet på SDK:s Facebook och Instagram
Facebook och Instagram är bra plattformar för att snabbt nå ut med information
och nyheter till många av våra medlemmar. Hittills har vår aktivitet på dessa
sociala medier i stort sett bara varit i samband med mästerskap. CS ser stora
utvecklingsmöjligheter i båda mediaformaten och har för avsikt att öka vår
aktivitet där.

13. Införande av ett arbetsutskott
CS beslutar att tillsätta ett arbetsutskott bestående av ordföranden och varje
kommittéordförande samt Annika Helgesson och Lena Lindström.
14. Eventuellt införande av sponsorkommitté
CS beslutar att tillsätta en sponsorkommitté med Christian Janson som
ordförande. Kommittén ska arbeta med att få fram större och mindre sponsorer
med förhoppning om att kunna finansiera delar av årsboken.
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Punkt
15. Inköp av datorer och program
Charlotta Löfgren och Roger Lindström har tagit fram förslag på ett företag som
säljer kraftiga datorer till bra priser. De CS-ledamöter/suppleanter som är i behov
av ny dator med Microsoft 365 Personal kontaktar därför Roger Lindström.
Digital mötesteknik till lokalklubbarna diskuterades och CS beslutade att
rekommendera Teams Essentials till våra lokalklubbar. Charlotta Löfgren ansvarar
för att sammanställa information till lokalklubbarna om hur de ska gå till väga.
16. Stämmoförberedelser
Kommande DS diskuterades, kan vi ha den fysisk eller digital? Ambitionen är att
den ska vara fysisk men en backup-plan är nödvändig med tanke på den ständigt
förändrande Corona-situationen. CS kommer att fortsätta sin planering av DS vid
mötet i mars.
17. Information
Ordföranderådet
Annika Helgesson redogjorde för det ordföranderåd som hölls den 18/1. 16 av 22
lokalklubbar närvarade och frågor som diskuterades var bl.a. webbaserad
utbildning för drevprovsdomare, en eventuell proposition från CS om ändring av
ett stämmobeslut från 2014 och CS arbete mot smutskastning i sociala medier.
Överklagande av domen från tidigare ordförande
Lars Rydstedt informerade om domen mot Dreverklubbens förre ordförande
Martin Svensson som i tingsrätten fällts för grovt bedrägeri. Såväl Martin Svensson
som åklagaren har överklagat domen och hovrättsförhandlingar kommer att hållas
under våren.

18. Kommittéernas rapporter
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•

Avelskommittén
Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- En arbetsgrupp bestående av kommittén och några lokala avelsråd
har tagit fram generella råd kring lungödem och avel.
- Charlott Jonsson ansvarar numera för att lägga in annonser av valpar
och hanhundar på hemsidan.
- Ny kontakt har tagit med SLU angående lungödemsprojektet, tyvärr
har återkopplingen varit dålig.
- Arbetet med att ta fram hanhundslista och listan över avelsdiplom
till årsboken fortsätter.

•

Ekonomikommittén
Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.

Punkt
-

-

De kommittéer som ännu inte lämnat in sina budgetar ombeds göra
det snarast. Ekonomikommittén kommer inom det närmaste att
sammanträda och aktivitetsplanen kommer att ses över.
En sista utbetalning ska göras till Peter Österberg för arbetet med
DreverData.

•

Jakt &Utställningskommittén
Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Kommittén arbetar för fullt med att rapportera in drevprov.
- Göran Hagman och Roger Lindström tar fram statuter för ViltspårSM.
- Utskicket till lokalklubbarna om ansökan av utställning 2024
senareläggs något i väntan på information/anvisningar från SKK.
- CS beslutar att köpa in nya regelhäften för viltspår som
lokalklubbarna får beställa av Lena Lindström. Lena Lindström
ansvarar för inköp av häften och administrationen kring
lokalklubbarnas beställningar.
- Göran Hagman informerade om att en medlem har varit i kontakt
med honom angående de problem som han upplever sig ha med sin
lokalklubb. CS noterar informationen men ser det som en
angelägenhet för lokalklubben att hantera.

•

Mediakommittén
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- En ny artikel till Hundsport Jakthund är klar.
- Arbetet med DreverData har fokuserats på förberedelser inför
försäljningen till Stövarklubben.

•

Regelrevideringskommittén
Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. Kommittén har haft
ett sammanträde under januari. Då det fysiska mötet som var inplanerat
till mars inte blir av kommer den medlemsenkät som planerats till
våren/sommaren 2022 att skjutas upp till hösten.

19. Meddelanden
Inga inkomna meddelanden.
20. Vad medför det att vi ska ha stämma vartannat år?
Punkten bordläggs till nästa möte.
21. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
22. Nästa möte
Torsdagen den 24/1 kl. 19.00, digitalt.
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Punkt

23. Mötet avslutas
Då inget mer förelåg tackade ordförande Lars Rydstedt för visat intresse och
avslutade dagens möte.
Vid protokollet

Annika Helgesson

Justeras

Göran Hagman
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Justeras

Mikael Tranberg

Ordförande

Lars Rydstedt

