PROTOKOLL
Centralstyrelsemöte

Datum | tid 2022-02-24| 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 | Pernilla Jansson | Bo Engholm | Jenny Häggström| Lena Lindström (adj.) |Charlotta Löfgren
Ingvar Andersson
Ej närvarande: Jakob Bergvall, Annika Helgesson
Punkt
1. Mötets öppnande
Lars Rydstedt hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
2. Anmälan/val av sekreterare
Till sekreterare valdes Göran Hagman.
3. Val av två justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Charlott Jonsson och Charlotta Löfgren.
4. Närvarokontroll
Se ovan.
5. Anmälan av övriga frågor som kan medföra justering av dagordningen
Inga nya 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.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna
8. Vad medför det att vi kommer att ha stämma vartannat år?
En arbetsgrupp bestående av Lars Rydstedt, Christian Janson, Roger Lindström,
Annika Helgesson samt sammankallande i valberedningen Bo Johansson tillsattes
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för att reda ut begreppen. Resultatet ska redovisas på CS mötet 12–13/3 2022.

9. Ökad och större aktivitet på SDK:s Facebook och Instagram, uppföljning
CS kan konstatera att vårt arbete med att öka intresset för klubben har varit positivt.
Mötet föreslog att utlysa lite tävlingar på våra sociala medier. Exempelvis
bildtävlingar med priser mm. Jacob och Charlotta fick i uppdrag att se till att Pernilla
får tillgång till våra konton till Facebook och Instagram.
10. Presentation av nya sponsringskommittén
Christian som tidigare valts som ordförande i kommittén redovisade vad som hänt
fram till dagens datum. Han jobbar med att få in medlemmar utanför CS som kan
vara med i kommittén. Utskick har gått ut till ett 50-tal företag angående framtida
sponsring.
11. Beslut om avels- och uppfödarkonferens
Charlott redovisade planerna på en avels och uppfödarkonferens 6–7/8 2022. CS
beslutade att godkänna förslaget och ge Charlott mandat att fortsätta planeringen.
Kostnaden beräknas till ca 30 000 kr.

12. Rapport från AU möte
Rapport redovisas på mötet i Mars.

13. Inköp av datorer och program till CS medlemmar
Roger rapporterade att inköp har skett till de i CS som anmält behov. Vissa har
redan fått sina datorer levererade.
14. Stämman
Fredag eftermiddag: Styrelsemöte
Lördag förmiddag: Utbildning DreverData samt föreläsning
Lördag eftermiddag: Stämma 13:00 och framåt
Lördag kväll: Middag 19:00
Upplands DK ordnar med inbjudan mm.
Det är otroligt viktigt att det i år är ordning och reda på fullmakterna. Fullmakter
som inte är korrekta och underskrivna kommer att betraktas som ogiltiga! Endast
en fullmakt per delegat!
Göran tar emot anmälan av delegater och stämmer av med Christian innan utskick.
Absolut deadline för att anmäla delegater är som det står i tidigare utskick och
påminnelse 28/2 2022.
CS diskuterade även hur det ser ut med Covid-19 och restriktioner.
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15. Årsboken
Charlott redovisade redaktionens arbete med årsboken 2022. Läget är under
kontroll och fortgår enligt plan.
16. Översyn av uttagningsreglerna för mästerskapen
CS beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att se över regler/kvaldistrikt för
uttagning till våra mästerskap. Gruppen kommer att bestå av Lars och Jakt o
utställningskommittén.

17. SKK:s jakthundskommitté den 26 mars på Öster-Malma/digitalt. Deltagande.
CS beslutade att Lars och Göran deltar från SDK.
18. Information
-

Lars redovisade lite från etikgruppen för efterföljande hundar 9/2
2022.

-

Inget nytt finns att rapportera angående domen mot klubbens tidigare
ordförande.

-

Charlotta redovisade lite hur dagsläget med DreverData ser ut.
Charlotta återkopplar om förvaltningsavtalet för årlig drift, som är
tecknat med Peter Österberg sedan tidigare.

19. Kommittéernas rapporter
- Avelskommittén
Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Vi behöver gå ut med annons för årets uppfödare som är ett
samarbete med Agria. Eller ska vi räkna ut automatiskt i
DreverData? Årets uppfödare räknas ut över 7 provsäsonger antal
JCH och UCH, valpar under 24 månader räknas inte. Friska
avkommor mellan 1/1 2015 till 31/3 2020. CS är av åsikten att vi ska
räkna ut automatiskt i DreverData.
- Vi hade tisdag 22/2 bjudit in till ett möte med en hanhundsägare vars
hund avelskommitten avrått från avel. Handhundsägaren dök inte
upp till mötet.
- DreverData-funktionerna som behövs för årsboken är klara, det som
kvarstår är att svenska hundars drevprov från Norge och Finland ska
läggas in i DreverData, även ett utställningsresultat ifall det finns
samt en import från SKK.
- Gällande lungödemsforskning så håller just nu en veterinärstudent i
Finland på och skriver en uppsats. Det har äskats forskningsmedel ur
finska fonder, svenska fonder sparar vi till ett senare tillfälle. Vi har
på senare tid sparat två blodprov från jaktödemsdrabbade hundar i
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-

biobanken på SLU.
För övrigt är det full fart i avelskommitten, många som hör av sig och
vill få kombinationer granskade eller tips om lämpliga täckhundar.
Många nya annonser på avelshanar och valpar på annonssidorna. Det
vore väldigt bra om vi snart kan få inavelsgrad utskriven de
simulerade stamtavlorna på DreverData.

- Ekonomikommittén
Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Avtal med Lena, Peter och Norrbottens DK
- Avtal med Risbergs Tryckeri
- Avtal med länsarkivet i Halland
- Se över klubbshoppen
- Budget
- Oförändrad medlemsavgift kommer föreslås
- Datorer till CS
- Materialinköp till CS
- Översyn stadgar lokalklubbar
Christian påpekar vikten av att alla lokalklubbar följer stadgarna och
håller sina årsmöten före 15/2 som lokalklubbsstagarna säger!

- Jakt &Utställningskommittén
Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Jobbet med att rapportera in drevprov är i sitt slutskede
- Häften med de nya drevprovsreglerna trycks inom kort och kommer
att delas ut i samband med stämman.
- Kommittén inväntar svar från SKK angående 30-mils regeln vid
utställning, innan utskick angående ansökan om utställning 2024
skickas ut.
- ”Bra att tänka på” vid utställning, har skickats ut till alla lokalklubbar.
- Information om Viltspår-SM 2023 har skickats ut till alla lokalklubbar,
samt förfrågan och utskicka av regelhäften för viltspår.

- Mediakommittén
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Det är just nu mycket jobb med att göra förändringar och
uppgraderingar i DreverData.
- Charlotta har jobbat mycket med att hjälpa Svenska Stövarklubben
igång med DreverData.
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- Regelrevideringskommittén
Roger Lindström rapporterade att kommittén just nu jobbar med att
justera drevprovsanvisningarna till de nya drevprovsreglerna, som träder
i kraft 1/7 2022.
Jyrki Vouti hjälper till vid kontakten med Finska Dreverklubben och
deras regler.
20. Meddelanden
Lars rapporterade att SKK kommit med en skrivning angående höjd milersättning.
Lena fick i uppdrag att se över hur det skulle påverka klubben.
21. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
21. Nästa möte
I Katrineholm 12–13/3 2022.
22. Mötet avslutas
Då inget mer förelåg tackade ordförande Lars Rydstedt för visat intresse och
avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Göran Hagman

Justeras

Justeras

Ordförande

Charlott Jonsson

Charlotta Löfgren

Lars Rydstedt
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