PROTOKOLL
Centralstyrelsemöte

Datum | tid 2022-05-24| 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 | Annika Helgesson | Lena Lindström (adj.) |Charlotta Löfgren |Jakob Bergvall
Ej närvarande: Ingvar Andersson| Pernilla Jansson| Jenny Häggström| Bo Engholm
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 Charlotta Löfgren.
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 behandlas under §18.
Mediakommitténs rapport.
Från protokollet den 12–13/3 2022:
§19. Profilkläder. Ärendet behandlas under §12.
Protokollet från den 27–28 /4 2022 lades därmed till handlingarna med ett
godkännande.

Punkt
8. Rapport från AU- fastställande av AU:s beslut
1. Beslut om hur årsboken ska ges ut från i år. Charlott Jonsson rapporterade från AUmötet om beslutet att årsboken skickas ut en gång per år (när boken är klar). CS
fastställde därefter AU:s beslut.
2. Information och beslut om struket provresultat. Göran Hagman rapporterade från
AU-mötet om beslutet att stryka provresultat för den hund vars ägare tävlat
med hunden trots att denne inte har varit medlem i SDK. CS fastställde
därefter AU:s beslut.
9. Fastställande av årets uppfödare 2022
Årets uppfödare 2022 har tagits fram via uträkningar i DreverData och har därefter
dubbelkollats med Dogweb och Koiranet för att få med utländskägda avkommor.
Två uppfödare har slutat på samma procentsats och varför CS beslutar att båda
uppfödarna kommer att tilldelas priset.
10. Beslut om vi ska sända DS live (livestream)
Efter diskussion beslutar CS att DS 2022 ska sändas live. Charlott Jonsson och
Jakob Bergvall ansvarar för den tekniska biten, Roger Lindström sköter kontakten
med hotellet. Information om livesändningen kommer att gå ut vid
ordföranderådet den 8/6 samt via vår hemsida.
11. Hederstecken och andra utmärkelser
CS beslutar att dela ut hederstecken till följande medlemmar:
Claes Brobeck, Västsvenska DK
Håkan Östlund, Västsvenska DK
Robert Andersson, Västsvenska DK
Henrik Parkkila, Upplands DK
Stig Dahlen, Upplands DK
Magnus Enocson, Jönköpings DK
Jonas Kriström, Västernorrlands DK
CS beslutar att dela ut guldmedalj till följande medlemmar:
Charlotta Löfgren, Upplands DK
Lena Lindström, Upplands DK
CS beslutar att dela ut hedermedlemskap till följande medlem:
Charlotta Löfgren, Upplands DK
Charlotta Löfgren och Lena Lindström deltog inte i beslutet om guldmedaljer och
Charlotta Löfgren deltog inte i beslutet om hedersmedlemskap.
12. Beslut om webbshop
Roger Lindström redogjorde för förutsättningarna för webbshopen varpå CS
beslutade att anta förslaget. Roger Lindström lägger upp en startkollektion och har
ansvaret för shopen. Därefter diskuterades hur vi gör med vårt nuvarande lager,
beslutades att Christian Janson tar med kepsar till DS som delas ut till delegater
m.fl.
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13. Beslut om webbenkät
Webbenkäten genomgicks varpå CS beslutade att sända ut den till medlemmar
som har en fungerade mailadress. Information om utskicket kommer att finnas på
hemsidan, Roger Lindström och Charlotta Löfgren ansvarar för utskicket.
14. Domarutbildning för svenska raser (Drever) i Leksand 2023
Lars Rydstedt rapporterade från mötet med SKK:s domarkommitté om utbildning
av exteriördomare på svenska raser. Från vår sida finns en tanke om att samla
exteriördomare i Leksand nästa år och satsa på utbildning i samband med
utställningarna i juli månad. Initiativet sågs positivt av SKK:s domarkommitté.
Under juni månad kommer Dreverklubben, Stövarklubben och Älghundsklubben
att ha ett digitalt möte för att diskutera ett samarbete kring utbildningen. Lars
Rydstedt, Göran Hagman, Charlott Jonsson och Annika Helgesson deltar.
15. Brev från Stövarklubben angående utbildning av jakthundsdomare, beslut om
deltagande
Lars Rydstedt informerade om ett brev från Stövarklubben angående utbildning av
nya exteriördomare. Stövarklubben ser gärna ett samarbete med andra
jakthundsklubbar för att försöka rekrytera nya domare ur de egna leden och vill
starta en projektgrupp som arbetar med frågan. CS ställer sig mycket positiva till
initiativet och beslutar att vi deltar. Lars Rydstedt, Göran Hagman, Charlott
Jonsson och Annika Helgesson representerar SDK.

16. Västkustens Dreverklubb (Finland) önskar länk till vår sida om lungödem
CS beslutar att Västkustens Dreverklubb ska få länka till vår sida om lungödem.
17. Information
* Utbildning av exteriördomare på svenska raser
Se information under §14 och §15.
* Överklagande av domen mot vår tidigare ordförande
Lars Rydstedt har varit i kontakt med åklagaren och Hovrätten, ingen tid
för ny förhandling är satt.
* Årsboken
Klar!
* Mötesagenda ordföranderåd 8/6
Genomgicks och kompletterades.
* Brev till Tidaholms Sparbank
Lena Lindström redogjorde för att SDK har fått brev från Tidaholms
Sparbank om att klubbens konto har avslutats. CS har brevledes
tillskrivit banken för att få en förklaring kring varför kontot avslutades
och av vem.
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18. Kommittéernas rapporter
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•

Avelskommittén
Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- En finsk veterinärstudent har skrivit en avhandling om lungödem,
avhandlingen är dock på finska men Charlott Jonsson jobbar på att
ordna en översättning.
- Inbjudningarna till avelskonferensen i augusti har gått ut och
anmälningar börjat att komma in.
- Inköp av nya avelsdiplom diskuterades, Charlott Jonsson ges
mandat att införskaffa nya diplom

•

Ekonomikommittén
Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Alla DS-handlingar är utskickade till delegaterna.
- Christian jobbar vidare med att ta fram nya guldhundar.
- Kuvert med logga är beställda, tas med till DS.
- Lista på inköpsställen samt sponsoravtal skickas till samtliga i CS.

•

Jakt &Utställningskommittén
Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Aktivitetsplanen är uppdaterad.
- Dispensansökan för hundsläpp är inskickad till SKK.
- Långtidsplanen för mästerskap gicks igenom.
- Utbildning exteriördomare, se §14 och §15.
- Kommittén arbetar med att ta fram ett stipendium för att
uppmuntra/stödja nya exteriördomare (från egna led).
- Skånes DK har inte längre någon viltspårverksamhet.

•

Mediakommittén
Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt
aktivitetsplanen.
- Charlotta presenterade ett förslag till digital signering av
styrelseprotokoll. CS beslutar att anta förslaget.
- Under DS kommer ett pass med DreverData att hållas, Charlotta vill
ha input om vad som ska tas upp.
- Jakob Bergvall redogjorde för aktiviteten på sociala medier.

•

Regelrevideringskommittén
Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete.
- Drevprovsreglerna är klara.
- Drevprovsanvisningarna är klara.
- Webbenkäten är klar och ska skickas ut i det närmaste.

Punkt
•

Sponsorkommittén
Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete.
- Sponsoravtal är framtaget och beslut fattas vid CS-möte den 17/6.
Därefter skickas det ut till det fyrtiotal företag som finns i registret.

19. Meddelanden
Inga inkomna meddelanden.
20. Övriga frågor att ta upp till diskussion
Diskuterades klubbens ekonomiska överskott för 2021. Ekonomikommittén ser över
frågan som tas upp på CS-möte den 17/6.
21. Nästa möte
Fredagen den 17/6 kl. 15.00, Scandic Nord Uppsala.
22. Mötet avslutas
Då inget mer förelåg tackade ordförande Lars Rydstedt för visat intresse och
avslutade dagens möte.
Vid protokollet

Annika Helgesson

Justeras

Charlott Jonsson
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Justeras

Charlotta Löfgren

Ordförande

Lars Rydstedt

