
Centralstyrelsemöte 

 

Datum | tid 2022-08-10| 19:00 – 22:000 | Möte sammankallat av Lars Rydstedt Plats: Digitalt   

Närvarande styrelsemedlemmar 

Lars Rydstedt | Charlott Jonsson | Göran Hagman | Christian Janson | Roger Lindström |Jyrki Vouti | 

Annika Helgesson | Bo Engholm | Jenny Häggström| Lena Lindström (adj.) |Christoffer Thalin| Jakob 

Bergvall 

Ej närvarande: Mikael Tranberg, Peter Jönsson 

 Punkt  

 1. Mötet öppnas 

Lars Rydstedt hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 

 

 

 2. Anmälan av sekreterare 

Till sekreterare valdes Annika Helgesson. 

 

 

 3. Val av två justerare 

Till att justera dagens protokoll valdes Göran Hagman och Charlott Jonsson. 

 

 

 4. Närvarokontroll 

Se ovan. 

 

 

 5. Anmälan av övriga frågor som kan innebära justering av dagordningen 

Ingen övrig fråga anmäldes.      

 

 

 6. Godkännande av dagordningen 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

 

 7. Godkännande av föregående protokoll och gamla ärenden 

Från protokollet den 30/6 noterades följande: 

- §12. Utställningsprogrammet 2024. Kvarstår 

- §17. Ersättning till föreläsare. Klar. 

- §18. Inbjudan till rasklubbstorget ”Stora Stockholm”. Kvarstår, Sörmlands och 

Upplands DK kontaktas angående arrangemanget. 

 

Protokollet lades därmed till handlingarna med ett godkännande. 
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 8. Rapport från AU – fastställande av AU:s beslut 

• Beslut om deltagande i Småhunds-SM. Charlott Jonsson föredrog AU:s beslut om 

att SDK deltar i Småhunds-SM 2022. 

• Beslut om vårt deltagande i exteriördomarutbildningen för svenska raser. Annika 

Helgesson fördrog AU:s beslut om vårt deltagande i 

exteriördomarutbildningen för svenska raser. 

CS fastställde därefter båda besluten från AU. 

 

 

 9. Kommittéernas rapporter  

 • Avelskommittén 

Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen.  

- Avels/uppfödarkonferensen hölls föregående helg. Konferensen var 

trevlig och responsen har varit mycket bra. Nu återstår en del 

efterarbete med sammanställningar och beslut som behöver fattas 

m.m. Till det negativa hör kommunikationen från hotellets sida som 

på flera sätt var undermålig. 

- En lungödemsrapport med ett fall från 2011 har inkommit, CS 

beslutar att den ska in i statistiken. 

 

 

• Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Kommittén kommer att sammanträda i närtid. 

- Norrbottens avbetalningsplan löper på. 

- Lena Lindström rapporterar att klubben den 1/8 hade 3 409 

medlemmar. 

 

 

• Jakt &Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Prov-ID för höstens jaktprov håller på att läggas in i DreverData. 

- Utställningarna löper på, dock försenas inrapporteringen för vissa 

klubbar av att utländska hundägare inte bifogar stamtavlan direkt 

vid anmälan. 

- Två stövare! har lyckats anmäla sig till utställningen i Ullared. 

Charlotta Löfgren kontaktas för att reda ut hur det har varit möjligt. 

 

• Mediakommittén 

Jakob Bergvall redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Jakob har skrivit en artikel till Hundsport Jakthund om rävjakt med 

Drever. 
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• Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. En utbildning om 

drevprovsreglerna kommer att hållas för alla fullmäktige under 

september månad.  

 

• Sponsorkommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete. Diskuterades GPS-

företag och deras sponsring då andra aktörer än Tracker visat intresse 

för SDK. 

 

 

  10. Beslut om hantering av vandringspriser 

Hanteringen av klubbens vandringspriser diskuterades. Under många år har 

priserna aldrig lämnat materialförvaltaren och frågan är om vi ska fortsätta så eller 

fasa ut/ta bort dem helt. Göran Hagman och Christian Janson ges i uppdrag att se 

över statuterna och beslut om hanteringen fattas på nästa CS-möte. 

 

11. Nya funktioner i DreverData 

Charlott Jonsson redogjorde för de nya funktioner som Peter Österberg har gjort i 

DreverData. Det rör sig bland annat om en PM-funktion kopplat till mailadressen 

och förbättringar i statistikdelen. Lena Lindström ges i uppdrag att ekonomiskt 

ersätta Peter Österberg för hans arbete. 

            

12.  Uttagningsregler och kvaldistrikt Drever SM 

Göran Hagman föredrog ett preliminärt förslag med nya uttagningsregler och 

kvaldistrikt till Drever-SM. Därpå följde en lång diskussion kring fördelar och 

nackdelar med förslaget, i diskussionen framkom också nya vinklingar värda att 

beakta. I och med förslaget har Jakt & Utställningskommittén en bra grund att 

arbeta vidare med. 

 

 

 13. Redovisning av enkäten 

Roger Lindström redovisade svaren från den medlemsenkät som sändes ut 

tidigare i år. Enkäten kommer att publiceras på hemsidan så snart den har 

föredragits i ordföranderådet. 

 

 14. Workshop – åtgärder för framtiden, fysiskt styrelsemöte i oktober? 

Diskuterades en workshop där vi arbetar med fri svaren från medlemsenkäten och 

utifrån dem formulerar olika fokusområden som CS ska jobba med. Vi väntar med 

ett fysiskt möte till våren 2023 eftersom vi snart går in i en intensiv jakt- och 

provsäsong. 

 

 

 15. Problem med lokalklubb 

CS diskuterade de problem som har framkommit med en lokalklubb. Det rör sig 

bland annat om svårigheter med att anmäla till tävlingar, eftersläpning av 

resultatrapporteringen och bristfällig kommunikation m.m. CS beslutar att Lars 
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Rydstedt kontaktar ordföranden i lokalklubben för att påpeka allvaret i 

situationen. 

 

 

16. Inköp av webbkamera 

Charlott Jonsson redogjorde för förslaget till inköp av en webbkamera och en Jabra 

mikrofon/högtalare. CS beslutar att genomföra föreslagna köp. 

 

17. Redovisning av svar angående klagomål från stämman m.m. 

Två av de tre tillskrivna personerna har inkommit med svar som redovisades av 

Lars Rydstedt. CS mottar svaren och accepterar bådas förklaring samt lägger 

därmed de ärendena till handlingarna. Den tredje tillskrivna, som hittills inte 

svarat, kommer att få ännu ett utskick. 

 

18. Information 

Överklagande av domen från tidigare ordförande 

Inget nytt i ärendet. 

 

Digitala medlemskort 

Lars Rydstedt har varit i kontakt med SKK men då det är semestertid kommer svar 

från SKK senare i sommar. 

 

Nya championatstitlar 

Annika Helgesson meddelade att SKK informerat om att det från 1/8–2022 finns 

ytterligare två titlar att erhålla på utställning. Det är Internationell Juniorchampion 

och Internationell Veteranchampion. Titlarna erhålls endast på Internationella 

utställningar och mer information om championaten kommer att finnas på 

hemsidan efter den 1/9. 

 

19. Meddelanden 

      Annika Helgesson redogjorde för inkomna meddelanden från SKK: 

 

      - Nominering till förtjänsttecken 2023 

SKK meddelar att det är dags att nominera lämpliga personer till förtjänsttecken. 

 

      - Nominering till Hamiltonplaketten 2023 

        SKK meddelar att det är dags att nominera lämpliga uppfödare till Hamilton- 

        plaketten. 

 

      - Nya beslut från Disciplinnämnden 

SKK:s DN har offentliggjort nya beslut, inga beslut berör SDK. 
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20. Diskussioner 

      CS diskuterade en inkommen skrivelse gällande jaktprovsverksamheten. Göran 

Hagman och Lars Rydstedt sätter sig in i skrivelsen och ärendet tas upp igen på 

nästa CS-möte. 

 

21. Övriga frågor att ta upp till diskussion som uppkommit under mötet 

Inga uppkomna frågor. 

 

22. Nästa möte 

      Nästa möte hålls torsdagen den 29 september kl. 19.00 (digitalt). 

 

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  

 

 

Göran Hagman                                       Charlott Jonsson                        Lars Rydstedt                                         

 

 

 

 

 

 

 


