
Centralstyrelsemöte 

 

Datum | tid 2022-11-03| 19:00 – 22:10 | Möte sammankallat av Lars Rydstedt Plats: Digitalt   

Närvarande styrelsemedlemmar 

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

Annika Helgesson | Mikael Tranberg| Lena Lindström (adj.) |Jakob Bergvall | Christoffer Thalin  

Ej närvarande:  Peter Jönsson | Bo Engholm 

 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 Roger Lindström. 

 

 

 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. 

 

Från protokollet den 10/8 noterades följande: 

-§10. Vandringspriser. Punkten tas upp för behandling på dagens möte. 

-§17. Redovisning av svar angående klagomål från stämman med mera. Punkten tas upp 

för behandling på dagens möte. 

-§18. Digitala medlemskort. Kvarstår. 
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Från protokollet den 29/9 noterades följande: 

-§15. Domarutbildning Svenska raser. Kvarstår 

 

Protokollen lades därmed till handlingarna med ett godkännande. 

 

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

Ordförandebeslut blodprov 

Charlott Jonsson informerade om det ordförandebeslut som tagits där SDK går in 

och tar kostnaden för det blodprov som skickats till SLU gällande det nya fall av 

PRA som dykt upp på en Drever. CS fastställde därefter ordförandebeslutet. 

 

 

 9. Kommittéernas rapporter  

 • Avelskommittén 

Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen.  

- Viltskräckens LD Arthur har drabbats av PRA och avlivats. Blodprov 

är taget och skickat till SLU:s biobank. 

- Kommittén har börjat sitt arbete med RAS, i nuläget handlar det om 

att plocka ut det som var bra i gamla RAS samt komplettera med 

nytt från avelskonferensen. Arbetet planeras att vara klart till CS 

möte i januari så att ett beslut kan fattas. 

- Charlott Jonsson deltar på SKK:s avelskonferens 12–13/11. 

 

• Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Kommittén har haft ett möte sedan senaste CS-mötet. Där 

diskuterades budgeten för 2023 (fastställs 15/12) samt ersättning vid 

mästerskap. 

- Reseersättning till CS diskuterades. Till nästa CS-möte ska 

kommittén tagit fram ett förslag till ny ersättning. 

 

• Jakt &Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Unghundsprovet 26/10 lockade 16 startande (22 var anmälda). 

- Drevprovssäsongen är i full gång. Noterbart är att en del protokoll 

fortfarande är ofullständiga och slarvigt skrivna trots att CS har 

genomfört två utbildningar. De klubbar som berörs kommer att 

kontaktas för att göra om, göra rätt. 

- Charlott Jonsson har varit i kontakt med Eva Borg-Liljekvist (SKK:s 

DK) och kunde rapportera att 23 exteriördomare är intresserade av 

att vidareutbilda sig på Drever (projekt Svenska raser). Därefter 

diskuterades om vi ska arbeta vidare med att hålla en stor 

sammankomst/examination i Leksand 2024 eller om vi ska försöka 

att ha ett enklare arrangemang någon annanstans. Arbetsgruppen för 
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projektet tar med sig frågeställningen. I nuläget är det viktigt att vi 

får fram namnen på de aktuella domarna eftersom vi kräver att de 

går med på ett jaktprov med Drever. 

- Fråga kring hur vi tar fram vinnaren av Viltspår-SM 2023, svaret är 

ett poängsystem. 

- Christian Janson och Lars Rydstedt åker till Norge på NM den 2/12.  

- Gävleborgs DK ska ha mycket beröm för sitt arrangemang vid Har-

SM. Fin förläggning och bra mat var några av de positiva 

synpunkterna från CS representanter. 

- Utställningsprogrammet 2024. Inget besked har kommit från SKK 

gällande vår ansökan. 

 

• Mediakommittén 

                          Jakob Bergvall redogjorde för kommitténs arbete. 

- Jaktmark och Fiskevatten har varit i kontakt med Jakob Bergvall och 

Lars Rydstedt m.fl. för att få några kommentarer om varför man 

jagar med Drever. 

- I nästa nummer av Hundsport Jakthund kommer en artikel om 

rävjakt med Drever. 

- Påpekades att det saknas resultat från flera mästerskap på hemsidan. 

- Jakob Bergvall ska ta kontakt med Charlotta Löfgren för att få 

utbildning i skötsel av hemsidan. 

 

• Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. Kommittén har 

samverkat med Jakt & Utställningskommittén kring utbildning i 

drevprovsreglerna. 

 

• Sponsorkommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete. Frågan kring 

eventuellt justerade priser på annonser i årsboken lyftes. Efter 

diskussion hänskjuts ärendet till årsboksredaktionen. 

 

  10. Vandringspriser - hantering 

Göran Hagman och Christian Janson har sett över klubbens vandringspriser och 

lade fram ett förslag för hur vi ska hantera dessa i framtiden. Efter diskussion 

återremitteras ärendet till Göran Hagman och Christian Janson. 

 

11. SKK:s förtjänsttecken och Hamiltonplakett – bordlagt 29/9 

Till SKK:s förtjänsttecken beslutade CS att nominera en lokalklubbsaktiv. Till 

Hamiltonplaketten beslutade CS att nominera två uppfödare. Charlott Jonsson, 

Mikael Tranberg och Annika Helgesson ordnar med ansökan och redovisar detta 

på CS möte den 15/12. 

            

12.  Borttagning av bild med stamtavla från DreverData i valpannons – bordlagt 29/9 

Charlott Jonsson redogjorde för förslaget om att ta bort bilden med stamtavla från 
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DreverData i valpannonserna på SDK:s hemsida. Efter en lång diskussion 

återremitterades ärendet till Avelskommittén. 

 

 13. Deltagande/medverkan lokalklubbsårsmöten 2023 – bordlagt 29/9 

Diskuterades en eventuell medverkan av CS-ledamöter vid några av 

lokalklubbarnas årsmöten 2023. Lars Rydstedt, Roger Lindström och Mikael 

Tranberg jobbar fram ett förslag med en indelning av lokalklubbar och när/vilka 

som kommer att få ett besök. 

 

 

 14. Årsboken 2023 

Charlott Jonsson informerade om att årsboksredaktionen har haft sitt första möte 

gällande boken 2023. Redaktionen består av samma personer som förra året och 

mycket glädjande är att Agneta Jarmeus och Lars Davidsson än en gång hjälper till 

med korrekturläsning m.m. Redaktionen har delat upp kapitlen mellan sig och har 

tagit hjälp av Charlotta Löfgren för att få in ytterligare funktioner i DreverData 

som underlättar framställningen av boken. Frågan som ställdes under § 10 

Sponsorkommittén tar årsboksredaktionen med sig och CS ger redaktionen mandat 

att själva fatta beslut kring en ny avgift för annonserna. Charlott Jonsson fick 

välförtjänt beröm för sitt utmärka sätt att leda arbetet i redaktionen. 

 

 

 15. Svar från tillskriven uppfödare, åtgärder? 

Den tillskrivne uppfödaren har inkommit med ett svar på det brev som CS sände 

till honom i somras. Efter att ha tagit del av svaret anser CS det nödvändigt att 

tillskriva uppfödaren ännu en gång. CS finner att uppfödarens agerade i sociala 

medier inte är acceptabelt och vill med eftertryck peka på allvaret i hans skriverier.  

 

16. Händelse vid Har-SM, diskussion 

CS representanter vid Har-SM redogjorde för den händelse som kretsar kring en av 

de medföljande domarna. Domaren var kraftigt berusad på kvällen före tävlingen 

och under själva provdagen uppvisade han ett beteende som direkt bryter mot 

SKK:s domaretiska regler. Från arrangörsklubben har det inkommit en 

bestyrelserapport gällande händelsen och CS har utöver det inhämtat ytterligare 

upplysningar kring det inträffade. 

 

        CS ser oerhört allvarligt på händelsen och en helt enhällig CS beslutar att med 

omedelbar verkan avauktorisera domaren från uppdraget som drevprovs- och 

viltspårdomare. Roger Lindström, Upplands DK, anmälde möjligt jäv och deltog 

inte i beslutet. Göran Hagman kontaktar SKK för att verkställa avauktorisationen. 

Punkten anses omedelbart justerad. 

 

17. Information 

Ingen information fanns att delge. 

18. Meddelanden 

Inga inkomna meddelanden. 
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19. Diskussioner 

Flytt av Anders Anderssons kartotek till Varberg? Frågan bordläggs till nästa 

styrelsemöte. 

         

20. Övriga frågor att ta upp till diskussion under dagens möte. 

- Taxklubben har kontaktat Lars Rydstedt och visat intresse för DreverData. CS ser 

mycket positivt på att andra jakthundsklubbar är intresserade och Lars Rydstedt 

håller kontakt med Taxklubben. 

 

       - Nästa år avgörs NM i Finland och frågan är hur vi tar ut hundarna? CS ger Jakt & 

Utställningskommittén mandat ta ut de hundar som ska representera SDK. 

 

21. Nästa möte 

       Nästa möte hålls torsdagen den 15/12 kl. 19.00 (digitalt). 

 

22. 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                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


