
Centralstyrelsemöte 

 

Datum | tid 2022-09-29| 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 | Mikael Tranberg| Lena Lindström (adj.)  

Ej närvarande: Jenny Häggström | Peter Jönsson | Jakob Bergvall | Christoffer Thalin 

 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 Bo Engholm och Göran Hagman. 

 

 

 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. 

- §18. Inbjudan till rasklubbstorget ”Stora Stockholm”. Då de lokalklubbar som fått 

förfrågan om att representera SDK tackat nej/inte svarat väljer CS att inte gå vidare 

och lägger ärendet till handlingarna. 

 

Från protokollet den 10/8 noterades följande: 

-§10. Vandringspriser. Kvarstår. 

-§17. Redovisning av svar angående klagomål från stämman med mera Då den tredje 

tillskrivne ännu inte inkommit med svar kvarstår ärendet och personen kommer 
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att få en påminnelse om att svara. 

-§18. Digitala medlemskort. Kvarstår. 

 

Protokollen lades därmed till handlingarna med ett godkännande. 

 

 8. Rapport från AU – fastställande av AU:s beslut 

Inget att rapportera. 

 

 

 9. Kommittéernas rapporter  

 • Avelskommittén 

Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen.  

- Efterarbetet från avelskonferensen fortgår. Kommittén har 

sammanställt anteckningarna som skickats ut till avelsråd och 

konferensdeltagare. Charlott Jonsson har varit i kontakt med SKK:s 

AK angående tidsplanen för RAS. En genomarbetad RAS kommer 

att skickas till SKK innan jul och troligtvis behandlas i jan/feb. 

 

- Avhandlingen om lungödem, skriven av en finsk veterinärstudent, 

är översatt till engelska. Författaren motsätter sig dock en 

publicering på vår hemsida då hon inte vill ta ansvar för 

översättningen. Charlott Jonsson och Jyrki Vouti arbetar vidare med 

att få fram en översättning till svenska som är ok att publicera. 

 

Charlott Jonsson kommer att delta på SKK:s avelskonferens i 

november. 

 

 

• Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Kommittén har haft ett möte där aktivitetsplanen reviderades, 

klubbens avtal och inköpsställen gicks igenom samt budget för 2023 

diskuterades. 

 

- Norrbottens lån till SDK diskuterades. CS beslutar att efterskänka 

återstående del av lånet. Detta motiveras med att lokalklubben har 

gjort allt i sin makt att återbetala pengarna samt att kommunikation, 

kontroll och uppföljning från CS sida kunde ha varit bättre. 

 

• Jakt &Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Den lokalklubb som släpat efter med sin inbetalning av straffavgiften 

har nu ordnat detta. Klubbens prov-ID för viltspår och drevprov 
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kommer därför att läggas in i DreverData och det kommer att vara 

möjligt att anmäla till klubbens prov igen. 

 

- Göran Hagman har bra kommunikation med de lokalklubbar som 

ska arrangera årets mästerskap och meddelar att läget är under 

kontroll i båda klubbarna. 

 

- Västsvenska DK har meddelat datum för Drever-SM 2023 (20/11). 

 

- Roger Lindström arbetar vidare med att ta fram vinnartäcken till 

våra mästerskap. 

 

- Göran Hagman har varit i kontakt med veterinär Anna Pamuk 

angående eventuell föreläsning (DS 2024 alt. Teams) 

 

- Lars Rydstedt deltar i möte om NM 2022, innan avresan till Norge 

ska vandringspriset in. 

 

- Charlott Jonsson meddelar att Småhunds-SM 2022 ställs in då också 

Beagleklubben valt att avstå. 

 

• Mediakommittén 

- Hemsidan diskuterades och det konstaterades att fler i CS behöver få 

inloggning för att ha möjlighet att hjälpa till med uppdateringen. 

Göran Hagman och Jyrki Vouti ställdes sig till förfogande. 

 

- Vi behöver få en ny huvudansvarig för artiklarna till Hundsport 

Jakthund, Jakob Bergvall utses att ansvara.  

 

- Årsboken 2023 diskuterades. Vi behöver snarast ha ett 

uppstartsmöte för att sätta i gång arbetet. Charlott Jonsson kontaktar 

Lars Davidsson och Agneta Jarmeus för att undersöka om de även 

denna gång kan vara behjälpliga med korrektur med mera CS 

beslutar att vi ska framställa en bok 2023, att Charlott Jonsson är 

huvudansvarig för projektet och att vi precis som tidigare år 

använder Risbergs Tryckeri. 

 

- Diskuterades hur vi gör med överblivna böcker. Beslutades att vi 

lägger ut dem till försäljning i webbshopen. Ett ex skickas till SKK 

och ett till arkivet i Varberg. 

 

• Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. Den 22/9 höll 

kommittén en genomgång med nyheter i drevprovsreglerna där de flesta 

lokalklubbar var representerade. Efter drevprovssäsongen kommer 

kommittén att kalla till ett möte med lokalklubbarna för att stämma av 

hur drevprovssäsongen varit. 
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• Sponsorkommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete. Kommande vecka 

hålls ett kommittémöte där man kommer att gå igenom listan med 

potentiella sponsorer och fördela arbetet inom kommittén. 

 

  10. Detaljbudget 2023 från kommittéerna 

Christian Janson ber att varje kommitté senast den 1/12 inkommer med eventuella 

ändringar till detaljbudgeten. 

 

11. Höjda ersättningar för SDK:s mästerskap 

Diskuterades förslag om höjda ersättningar till SDK:s mästerskap. Med den 

kostnadshöjning som generellt gäller i samhället samt att ersättningarna varit på 

samma nivå en längre tid anser CS det motiverat att godta förslaget. CS beslutar 

därför att anta den förslagna ersättningshöjningen som gäller från och med 2022. 

CS eftersträvar också större tydlighet kring bidraget, dess användning och vilka 

krav SDK har på arrangemanget och arrangerade klubb. Göran Hagman deltog 

inte i beslutet. 

            

12.  Uttagningsregler SM-tävlingarna 

Göran Hagman redogjorde för förslaget till nya uttagningsregler till SM-

tävlingarna. CS beslutar att anta den föreslagna beräkningsmodellen samt att den 

lokalklubb som arrangerar ett mästerskap automatiskt får en SM-plats. 

 

 

 13. Tracker  

Göran Hagman redogjorde för de senaste försöken att kontakta Tracker. Till slut 

har försöken gett resultat och allt ska vara i sin ordning inför de kommande 

mästerskapen. Christian Janson och Mikael Tranberg har träffat en annan Tracker-

representant och i det mötet fått likvärdig information som Göran Hagman fått 

med sin kontakt. Det gäller bland annat listor på de som inte skickat tillbaka pejlar 

efter tidigare mästerskap, sponsormaterial med mera 

 

 

 14. Avauktorisation av drevprovsdomare  

I en skriftlig ansökan har en drevprovsdomare begärt att bli avauktoriserad. CS 

beslutar att godkänna drevprovsdomarens begäran och sänder den vidare till SKK 

för vidare handläggning. 

 

 

 15. Domarutbildning ”svenska raser” 2024 i stället för 2023 

Göran Hagman informerade om att CS arbetsgrupp för ”svenska raser” inte har 

fått någon mer information från SKK:s DK sedan förra mötet i juni månad. Då 

arbetsgruppen känner att vi inte kan genomföra utbildningen under 2023 har 

Göran Hagman kontaktat Göran Johansson om att SDK vill skjuta upp 

utbildningen ett år och bett att han ska vidarebefordra vår begäran till SKK: DK. 

Morgan Wackt har accepterat vår förfrågan om att ingå i projektet 2024. 

16. Byte av ekonomisystem 

Lena Lindström informerade om att VISMA stänger ner vårt nuvarande 
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ekonomisystem men i stället erbjuder ett annat av sina system. CS ger Lena 

Lindström mandat att kontakta VISMA och be dem genomföra förflyttningen (till 

eEkonomi) 

 

17. Borttagning av bild med stamtavla från DreverData i valpannonser 

Diskuterades förslaget från avelskonferensen om att ta bort bild med stamtavla 

från DreverData i valpannonserna på SDK:s hemsidan. Ärendet bordläggs till 

nästa CS-möte. 

 

18. SKK:s förtjänsttecken och Hamiltonplaketten 

 Ärendet bordläggs till nästa CS-möte. 

 

19. Information 

a. Hovrätten – den 17/11 hålls hovrättsförhandlingarna i Göta hovrätt, Jönköping 

mot klubbens tidigare ordförande. Lars Rydstedt kommer att föra SDK:s talan. 

Information med tid och plats kommer att läggas ut på hemsidan. 

 

        b. Information från senaste ordföranderådet. 

 

20. Meddelanden  

Annika Helgesson informerade om inkomna meddelanden från SKK: 

 

- I SKK:s revideringsarbete har turen kommit till Bruksavelspriset och 

Bruksuppfödarpriset. 

 

- SKK:s föreningskommitté meddelar att klubbarna kan hålla digitala årsmöten 

även 2023. 

 

- Den 1/12 håller SKK en utbildning för fullmäktige och årsmötesordföranden. Lars 

Rydstedt har varit i kontakt med SKK och påtalat att det tidpunkten inte är bra 

eftersom mötet hålls en torsdag och är en fysisk träff i Stockholm. 

 

- SKK är på turné runt om i landet med sitt visionsarbete ”SKK 2030”. 

 

 

21. Diskussioner 

a. Deltagande lokalklubbsårsmöten 2023. Punkten bordläggs till nästa CS-möte. 

 

22. Övriga frågor  

När görs ändringen i utställnings- och championatsreglerna gällande vårt 

stämmobeslut om att ett JCH ska innehålla två djurslag? Frågan ligger hos 

regelrevideringskommittén. 

 

       Payson – problem med inloggningen. Lena Lindström kontaktar Payson via 

telefon. 

23. Nästa möte 

Nästa CS-möte hålls torsdagen den 3/11 kl. 19.00 (digitalt) 
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24. Förslag på kommande CS-möte 

Föreslaget datum torsdagen den 15/12 kl. 19.00 (digitalt) 

 

25. 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                                       Bo Engholm                                 Lars Rydstedt                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


