
 

 

PROTOKOLL 
Centralstyrelsemöte 

 
 

Datum | tid 2022-04-27, 2022-04-28| 19:00 – 21:30 | Möte sammankallat av Lasse Rydstedt Plats: Digitalt   

Närvarande styrelsemedlemmar 

Lars Rydstedt | Mikael Tranberg (28/4) | Charlott Jonsson | Göran Hagman | Christian Janson | Roger 

Lindström | Annika Helgesson | Bo Engholm | Jenny Häggström| Lena Lindström (adj.) |Charlotta 

Löfgren (27/4) |Jakob Bergvall (27/4) | Pernilla Jansson (28/4) |Bo Johansson (valberedningen) 

Ej närvarande: 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 Göran Hagman 

 

 

 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 12–13/3 2022: 

§19. Profilkläder. Ärendet kvarstår. 
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Protokollet från den 12-13 /3 2022 lades därmed till handlingarna med ett 

godkännande. 

 

 8. Rapport från valberedningen 

Bo Johansson redogjorde för valberedningens arbete under året. Valberedningen 

vid olika tillfällen efterlyst namn att arbeta med men gensvaret från lokalklubbarna 

har varit väldigt litet. Valberedningens förslag kommer att i vanlig ordning skickas 

ut tillsammans med övriga stämmohandlingar.  

 

 

 9. Årsboken-lägesuppföljning-klarrapport 

Charlott Jonsson redogjorde för arbete med årsboken. Boken är färdig och skickad 

till tryckeriet. Arbetet har fungerat mycket bra och det har varit ett glatt gäng som 

på olika sätt har bidragit till bokens framställning. Från CS framfördes därefter ett 

stort tack och en eloge till Charlott Jonsson som på ett utmärkt sätt har varit 

projektledare för årsboken 2022. 

 

Då boken för 2022 är på ca 470 sidor diskuterades om alla avsnitt ska vara med i 

fortsättningen. Vad kan tas bort? Vad kan minskas ner? Vad måste vara med? CS 

tar med frågeställningarna till uppstarten av årsbok 2023 senare i år. 

 

 

 10. Vilka betalar SDK resor, mat och boende för i samband med stämman-beslut 

 

CS fastställer tidigare beslut (2015-06-12): SDK ersätter CS ledamöter/suppleanter 

samt deras medföljande maka/make/sambo fredag-söndag inkl. reseersättning. 

CS beslutar att: SDK ersätter valberedning och revisorer (utan medföljande) 

fredag-söndag inkl. reseersättning. 

CS beslutar att: SDK ersätter mötesordförande, vice mötesordförande, sekreterare, 

vice sekreterare om de så önskar (lördagspaket inkl. reseersättning). 

CS beslutar att: SDK ersätter de namn som föreslås till CS av valberedningen 

(lördagspaket inkl. reseersättning). OBS! inte namn som kommer upp på stämman. 

 

 

  11. Genomgång av dagordningen för stämman 

Lars Rydstedt gick igenom dagordningen för stämman varpå några smärre 

justeringar gjordes. 

 

12. Verksamhetsplan för 2022–2024 

Lars Rydstedt redogjorde för den föreslagna verksamhetsplanen för 2022–2024 

varpå några smärre justeringar och tillägg gjordes. 

            

13.  Alla utskick – klart? 

Christian Janson arbetar med att sammanställa materialet som ska skickas ut till 

delegaterna under de kommande veckorna. Allt är i stort sett klart och Christian 

tar sedan hjälp av Charlott Jonsson för att omvandla dokumenten till en enda fil. 

Samtliga dokument rörande DS läggs ut på hemsidan så snart allt är klart. 

Christian Janson påpekade också att det ofta är fel i uppgifterna som 

lokalklubbarna lämnar in, framför allt med mailadresser som inte stämmer. 
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 14. Beslut om propositioner till stämman 

Lars Rydstedt redogjorde för de två föreslagna propositionerna.  

Proposition 1: Fastställande av stadgar som är anpassade till att DS nu ska hållas 

vartannat år (Bilaga 1). 

Proposition 2: Upphävande av beslut från DS 2014 (Bilaga 2). 

Efter redogörelsen beslutar CS att bifalla båda propositionerna. 

 

 

 15. Presentationer till stämman 

Lars Rydstedt förevisade en presentation där CS propositioner och 

lokalklubbarnas inskickade motioner presenteras närmare med bakgrunder, 

motiveringar och CS förslag till beslut. 

 

Mötet ajourneras till kl. 19.00 nästa dag. 

 

 

 16. Kortare introduktion till Teams 

Några lokalklubbar har efterfrågat en utbildning i Teams och av den anledningen 

kommer CS att erbjuda utbildning i samband med DS. Lars Rydstedt informerar 

lokalklubbarna på nästa ordföranderåd. 

 

 

17. Kommittéernas rapporter 

• Avelskommittén 

Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen.  

- Norsk Dreverrings intresse för DreverData och samarbetet kring 

detta har legat lite på is men är hög tid att ta tag i. 

- Avelsdiplomen är slut och nya behöver införskaffas. Lena Lindström 

undersöker var de har köpts tidigare. 

- Årets uppfödare kommer att tas fram ur DreverData. 

- Avelskonferens 6–7/8. Charlott redogjorde för kommitténs arbete 

med konferensen. Bidrag är sökt hos SKK, Lars Rydstedt kollar med 

Agria om de kan bidra ytterligare. Kommittén kommer i det snaraste 

att gå ut med information och en föranmälan för att få en bild av 

deltagarantalet. 

 

• Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Alla kommittéer ombeds att komma in med budgetäskande för 2023. 

- Diskuterades aktivitetsstöd till lokalklubbar i samband med mässor. 

Ska SDK köpa in egna tält som lokalklubbarna får låna eller ska vi 

fortsätta att stötta dem via aktivitetsstöd? Christian Jansson ser över 
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frågan till nästa möte. Beslutades att godkänna Uppland DK:s 

äskande av aktivitetsstöd för mässan på Skokloster. 

- Reklamfoldrar, Christian Janson ser över texten och skickar ut till CS 

för genomläsning. Beslut om inköp tas på nästa möte. 

- Arbetet med utskicken till alla delegater är högprioriterat i dagsläget. 

- Guldhundar: Christian Janson har tagit in offerter från två företag. 

 

• Jakt &Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Kommittén har haft ett möte sedan senaste styrelsemötet. 

- Vikten av att medlemskap kontrolleras i samband med tävling 

diskuterades. CS kommer att vidta åtgärder om det visar sig att 

någon har startat utan att vara medlem. Lars Rydstedt lyfter frågan 

på nästa ordföranderåd, då ett stort ansvar för att kontrollera 

medlemskapet ligger på lokalklubbarna. Det diskuterades om vi kan 

få in en kontrollfunktion av medlemskapet i DreverData. Lena 

Lindström efterlyste en ägarlista i alfabetisk ordning. 

- Alla lokalklubbar kommer att få de nationella unghundsproven 

inlagda i DreverData, som egna provtillfällen. 

- Annika Helgesson har sammanställt lokalklubbarnas ansökningar 

för utställningarna 2024, arbetet är i sitt slutskede och lämnas in till 

SKK inom kort. 

- SKK/DKK har haft ett nytt möte om vidareutbildning av 

exteriördomare på svenska raser där SDK deltog. SDK ombeds att ta 

fram filmer på arbetande drevrar som ska användas under 

utbildningen. Göran Hagman ber att alla i CS hjälper till att tipsa om 

/ta fram bra material.  

- Kommittén ser med stor oro på att så få personer ur de egna leden är 

intresserade av att utbilda sig till exteriördomare på Drever och har 

därför diskuterat olika åtgärder för att stimulera till utbildning. Av 

CS får kommittén i uppdrag att ta fram ett förslag på stipendium till 

nya domare (egna leden).  

 

• Mediakommittén, föredrogs den 27/4. 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Arbetet har fokuserats på utveckling av DreverData, framför allt i 

utställningsdelen. 

- Charlott Jonsson ansvarar för valp/hanhundsannonserna på 

hemsidan och Jakob Bergvall ansvarar för sociala medier. 

 

• Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. 

- Tillsammans med de andra klubbarna har man sammanställt 

drevprovsanvisningarna. 
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- SDK har erbjudit sig att vara styrande i den kommande 

regelrevideringsprocessen. 

- Medlemsenkäten håller på att sammanställas och skickas ut i slutet 

av maj. 

 

 

• Sponsorkommittén 

- Christian Janson redogjorde för att tre/fyra större företag har 

kontaktats angående sponsring. Samtliga har bett att vi återkommer 

till hösten. 

 

18. Information 

        Lars Rydstedt informerade om att inget datum är satt för förhandlingarna i Göta 

hovrätt 

 

19. Meddelanden 

      Inga inkomna meddelanden. 

 

20. Diskussioner 

      Inga diskussioner. 

 

21. Övriga frågor 

      Inga övriga frågor 

 

22. Nästa möte 

      Digitalt möte tisdagen den 24/5 kl.19.00 

 

23. Mötet avslutas 

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

avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet                                          

 

 

Annika Helgesson 

 

 

Justeras                                                    Justeras                                         Ordförande  

 

 

Charlott Jonsson                                   Göran Hagman                      Lars Rydstedt                                         
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