
 

 

Centralstyrelsemöte 

 

Datum | tid 2022-03-12-2022-03-13 | Möte sammankallat av Lasse Rydstedt Plats: Katrineholm/Digitalt   

Närvarande styrelsemedlemmar 

Lars Rydstedt | Mikael Tranberg | Göran Hagman | Roger Lindström | Annika Helgesson | Bo Engholm | 

Lena Lindström (adj.) |Christian Janson (Teams) |Jenny Häggström (Teams) |Charlotta Löfgren (Teams) 

|Jakob Bergvall (Teams, närvarade under § 14) 

Ej närvarande: Charlott Jonsson, Ingvar Andersson, Pernilla Jansson 

 Punkt  

 1. Mötets öppnande 

Lars Rydstedt hälsade alla välkomna och öppnade helgens 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. 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 24/2 2022: 

§8. Vad medför det att vi kommer att ha stämma vartannat år? Ärendet kvarstår. 
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Protokollet från den 24/2 2022 lades därmed till handlingarna med ett 

godkännande. 

 

 8. Mötet ajourneras till kl. 13.00 

 

 

 

 9. Stämman 

 

Behandling av inkomna motioner: 

 

Motion nr 1. Två djurslag (Värmlands DK) 

CS tillstyrker motionen och överlåter till Jakt & Utställningskommittén att ta med 

den i sitt arbete inför kommande revidering av championaten. 

 

Motion nr 2. Uttagningsregler Drever-SM (Värmlands DK) 

CS anser motionen besvarad då en arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta frågan. 

 

Motion nr 3. Championatsgrundande CK i öppen klass (Jämtlands DK) 

CS avslår motionen. Drevern i första hand är en jagande hund varför CS anser att 

det är av största vikt att championatsgrundande CK tas i bruks/jaktklass.  

 

Motion nr 4. Fullmakt för delegater (Jönköpings DK) 

CS avslår motionen eftersom vi befinner oss i ett remissförfarande där nya 

typstadgar för SKK:s medlemsorganisationer håller på att tas fram. 

 

Motion nr 5. Ålder för drevprovsstart (Hans Johansson, Enköping) 

CS avslår motionen då motionärens tankegångar redan finns med i arbetet hos 

Regelrevideringskommittén. 

 

Motion nr 6. Förbud mot högbenta hundar vid rådjursjakt (Upplands DK) 

CS tillstyrker motionen. CS anser att frågan är mycket viktig varför SDK finns med 

i SKK:s grupp som arbetar med etiska regler för jakt med förföljande hundar. 

 

Motion nr 7. Ta bort kofficientpoäng på alla prov (Västsvenska DK) 

CS avslår motionen då vi anser att kofficientpoängen för drev mellan 61–89 min 

ska finnas kvar. 

 

 

Behandling av CS proposition: 

 

CS beslutar att lägga fram en proposition till årets stämma 

om ”Regelrevideringsprocessens demokrati vs dreverstämmans demokrati”. 

 

 

Tidsschema, föreläsare, inbjudan m.m. gicks igenom, läget är under kontroll. 

Viktigt att fullmakter är ordentligt underskrivna. 
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Stämma vartannat år, vad innebär det? Den tillsatta arbetsgruppen ska redovisa 

sina synpunkter på CS möte i april. 

 

 10. Rapport från AU 

AU har ännu inte sammanträtt. 

 

 

  11. Årsboken- lägesuppföljning  

Göran Hagman rapporterade från arbetet i årsboksgruppen som har fungerat 

mycket bra. Lite material återstår innan boken är komplett. 

 

12. Teams till lokalklubbsordförande, uppföljning 

Roger Lindström och Charlotta Löfgren har skickat ut information till alla klubbar. 

Lokalklubbarna skaffar sin egen licens och inkommer med kvitto till Lena 

Lindström. För att få teknisk hjälp hänvisar vi till Microsoft Support. 

            

13.  Rapport från ordföranderådet 

Annika Helgesson redogjorde för det ordföranderåd som hölls den 8/3. 17 av 22 

lokalklubbar var representerade. Teams-licens, DS, ny milersättning och remiss på 

nya typstadgar var ämnen som diskuterades. 

 

Mötet ajourneras till kl. 09.00 nästa dag 

 

 

 14. Rapport om SDK:s ökade aktivitet på Facebook och Instagram 

Jakob Bergvall redovisade statistik över SDK:s Facebook sida och de interaktioner 

som olika inlägg har gett. Jakob kommer att arbeta vidare med sidan och 

presenterade några uppslag som han har kring hur vi kan få medlemmar och 

andra intresserade att interagera ännu mera. 

 

 

 15. Information 

Avtal med Agria 

Lars Rydstedt redogjorde för det nya avtal med Agria som SDK har tecknat. 

Överklagande till Hovrätten 

Inget nytt i ärendet. Lars Rydstedt tar kontakt med Hovrätten och gör en 

avstämning. 

Avtalet med Tracker 

Avtalet är ett löpande avtal med ett år i taget. Lars Rydstedt och Christian Janson 

kontaktar Tracker för att uppdatera och se över avtalet. Viktigt att få in är att 

Tracker ska står för frakt och returfrakt av pejlar i samband med det nationella 

unghundsprovet. 
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 16. Kommittéernas rapporter 

Avelskommittéen 

Mikael Tranberg redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen. Den senaste tiden har arbetet fokuserats på årsboken och de listor 

som ska tas fram. Kommittén jobbar också vidare med den avelskonferens som 

planeras att hållas i början av augusti. 

 

Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen. Kommittén har haft ett sammanträde sedan förra CS-mötet där 

man såg över och uppdaterade aktivitetsplanen.  

 

Inköpsställen för lagerartiklar har inventerats och uppdaterats. Foldern ”allt om 

Drever” är slut och fler behöver köpas in. Christian jobbar vidare med 

budgetarbetet. 

 

Jakt & Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen.   

 

Kommittén har påbörjat arbetet med att se över kvaldistrikt/regler för uttagning till 

våra mästerskap. 

 

Diskuterades en avgift för sent inrapporterade resultat. CS beslutar att införa en 

förseningsavgift på 1 000 kr + 100 kr/hund + stamboksavgift. Avgiften, som 

innefattar drevprov, viltspårprov och utställning, kommer att gälla från 1/5. 

 

Mediakommittén 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen. Arbetet har koncentrerats kring DreverData och framställning av 

listor till årsboken.  

 

SSRK har varit i kontakt med Charlotta och visat intresse för DreverData. 

 

Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. Kommittén har haft ett möte 

med de andra hundklubbarna, för övrigt jobbar man vidare med medlemsenkäten 

och vill gärna få input från de övriga kommittéerna. 

 

Sponsorkommittén 

Christian Janson redogjorde för arbetet som än så länge befinner sig i 

uppstartsfasen. 

 

17. Meddelanden 

SKK Vision 2030 

SKK:s information om Vision 2030 kommer att skickas ut till lokalklubbarna. 
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18. Stadgeändringar 

Lars Rydstedt och Christian Janson ser över de nya typstadgar för SKK:s 

medlemsorganisationer som är ute på remiss.  

 

 

 

19. Övriga frågor 

Profilkläder till medlemmar och CS, Roger Lindström får i uppdrag att kolla upp 

till nästa möte. 

 

20. Nästa möte 

      Torsdagen den 24/4 kl. 19.00, digitalt 

 

 

21. Mötet avslutas 

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

avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet                                          

 

 

Annika Helgesson 

 

 

Justeras                                                    Justeras                                      Ordförande  

 

 

Göran Hagman                                    Roger Lindström                        Lars Rydstedt                                         

 

 

 

 


