
Centralstyrelsemöte 

 

Datum | tid 2022-12-15| 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.) |Jenny Häggström   

Ej närvarande:  Peter Jönsson | Bo Engholm| Christoffer Thalin| Jakob Bergvall 

 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 Roger Lindström och Jyrki Vouti. 

 

 

 4. Närvarokontroll 

Se ovan. 

 

 

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

Under §23 Diskussioner läggs lokalklubb.    

 

 

 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. Klart. 

 

Från protokollet den 10/8 noterades följande: 

-§10. Vandringspriser. Kvarstår 

-§17. Redovisning av svar angående klagomål från stämman med mera. Kvarstår 

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

-§15. Domarutbildning Svenska raser. Kvarstår, Annika Helgesson kontaktar SKK:s 

DK för att få en statusuppdatering. 

 

Från protokollet den 3/11 gjordes inga noteringar och protokollen lades därmed till 

handlingarna med ett godkännande. 

 

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

Ingen rapport från AU och inga beslut att fastställa. 

 

 

 9. Kommittéernas rapporter  

 • Avelskommittén 

Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen.  

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

- Charlott Jonsson redogjorde för den avelskonferens i SKK:s regi som 

hon varit på. Glädjande är att Drevern där framhölls som ett bra 

exempel på en ras som inte har en ren utställningslinje. 

- Kommittén arbetar med en översyn av gränsen för att avelshanar 

som står under utvärdering ska få ta ytterligare kullar. 

 

• Ekonomikommittén 

Lars Rydstedt redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

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

- Aktivitetsplanen har gåtts igenom och reviderats avseende 

inventering, arbetsordning för lokalklubbar och sponsoravtal. 

- Budgetarbetet är klart och beslut om 2023 års budget ska tas på 

dagens möte. 

- Avtal med Jumkil Produkter, guldhundar, reseersättning, 

schablonersättning och avtal om hyra för förråd är alla punkter som 

kommer att behandlas/beslutas under dagens möte. 

 

• Jakt &Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Nationellt unghundsprov 1, Har-SM och Drever-SM har arrangerats. 

NM avgjordes i Norge med svensk lagseger. Nationellt 

unghundsprov 2 återstår. 

- Kommittén har gått ut med information kring NM 2023.  Då 

mästerskapet avgörs i Finland krävs renodlade harhundar. 

Hundägare med duktiga harhundar uppmanas att starta på 

drevprov och sedan anmäla sina resultat till kommittén.  

- Jyrki Vouti och Göran Hagman har fått en snabbkurs av Charlotta 

Löfgren om hemsidans skötsel, i samband med detta har man också 

städat upp lite på sidan. 
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- Har-SM 2023, tanken är ett samarrangemang mellan Värmland-

Dalsland. Hur går planeringen? Senast 15/2 ska klubbarna meddela 

datum för arrangemanget. 

- Fler starka reaktioner har inkommit kring straffavgifterna där 

personer i och kring styrelsen fått upprörda telefonsamtal. 

- Annika Helgesson redogjorde för att SDK:s ansökan om 

utställningar 2024 har fått avslag. SDK hade sökt om totalt 41 

utställningar vilket SKK inte godkände, däremot godkänns 38 

utställningar (samma antal som SDK har haft de senaste åren). CS 

måste därför be de tre lokalklubbar som ansökt om att utöka sitt 

program till att även 2024 endast ha en utställning. 

 

 

• Mediakommittén 

Jakob Bergvall deltog inte på dagens möte och en redogörelse får lämnas 

vid nästa CS-möte. 

 

• Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. Liten aktivitet inom 

kommittén för tillfället, ett nytt möte kommer att hållas i januari. 

 

• Sponsorkommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete. 50 företag kommer 

att få ett utskick med en förfrågan om att sponsra SDK. 

 

  10. Budgetförändringar 2023 – fastställande av 2023 års budget 

Christian Janson höll en genomgång av budgeten för 2023 och för den preliminära 

budgeten för 2024. CS fastställde därefter budgeten för 2023. 

 

11. Borttagning av bild med stamtavla från DreverData i valpannonser 

Charlott Jonsson redogjorde för förslaget att ta bort stamtavlan från DreverData i 

annonserna på SDK:s hemsidan. I stället är tanken att annonserna ska innehålla en 

länk till DreverData.  Efter diskussion beslutade CS att stamtavlan ska tas bort, 

Christian Janson och Annika Helgesson reserverade sig mot beslutet. 

            

12.  Deltagande/medverkan vid lokalklubbars årsmöten 2023 

Lars Rydstedt och Roger Lindström har skickat ut en fråga till lokalklubbarna om 

vilka klubbar som vill ha besök av en CS-ledamot på sitt årsmöte. Flera klubbar 

har återkopplat varför Lars Rydstedt och Roger Lindström arbetar vidare med 

vilka klubbar som ska besökas och av vem. Redovisning sker på nästa CS-möte 

den 19/1. 

 

 

 13. Peter Jönssons avsägelse 

Peter Jönsson har på grund av personliga skäl avsagt sig fortsatt arbete i CS.  CS 

godkänner Peter Jönssons avsägelse. 
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 14. Taxklubben intresserad av DreverData 

Taxklubben har än en gång varit i kontakt med Lars Rydstedt om deras intresse för 

att köpa rättigheter till DreverData och sedan anpassa det efter sina behov. CS ser 

positivt på Taxklubbens intresse och Lars Rydstedt fortsätter att arbeta gentemot 

Taxklubben. 

 

 

 15. Bulvanuppfödning 

Charlott Jonsson redogjorde för ett misstänkt fall av bulvanuppfödning som CS 

fått kännedom om. Efter diskussion beslutar CS att inte gå vidare i ärendet. 

 

16. Schablonersättning 

Beslutades att CS-ledamöterna ersätts för förbrukningsmaterial (papper, toner 

etc.). Alla ledamöter ska skicka in sina kontotuppgifter till Lena Lindström innan 

jul. För ordförande, sekreterare och kommittéordföranden utgår 600 kr, för övriga 

300 kr. 

         

17. Reseersättning 

Ekonomikommittén presenterade två modeller till ny reseersättning och 

kommitténs tanke är att ledamöterna får välja vilken modell de vill när de ska ha 

ersättning för resor. CS beslutade att vi arbetar utifrån de föreslagna modellerna. 

 

18. Avtal med Jumkil Produkter 

Ekonomikommittén redogjorde för förslaget att teckna ett nytt avtal med Jumkil 

Produkter. Avtalet handlar om att Lena Lindström, för SDK:s räkning, ska utföra 

redovisningstjänster och vara kontaktperson i medlemsfrågor gentemot SKK m.m. 

CS beslutade att teckna ett nytt avtal med Jumkil Produkter, Roger Lindström 

deltog inte i beslutet. 

 

19. Guldhundar 

De nya guldhundar som har köpts in är inte färdigmonterade utan i två delar. För 

att hålla nere kostnaderna har Christian Janson och Kurt-Erik Janson erbjudit sig 

att utföra monteringen och Christian Janson presenterade därför ett 

kostnadsförslag för arbetet. Förslaget är det billigaste alternativet jämfört med vad 

SDK skulle få betala för att ha fått dem monterade av leveransföretaget eller av 

andra företag i sportprisbranchen som Christian Janson varit i kontakt med. CS 

beslutar att anta Christian Jansons förslag 

         

20. Förrådshyra 

       CS beslutade att ersätta Christian Janson för hyra av förråd med 300 kr per månad 

från flytten av materialet och framåt. 3600 kr betalas ut för år 2022. 

 

21. Information 

       - Hovrättsdomen mot SDK:s tidigare ordförande 

Hovrätten har fastställt Tingsrättens dom. Inom tre veckor från att dom har fallit 

 



Sidan 5 

 Punkt  

kan parterna överklaga, därefter är det möjligt för SDK att påbörja arbetet med att 

säkra återbetalningen av skadeståndet.  

 

       - Nordiska Mästerskapet 

Christian Janson redogjorde för NM i Norge. Arrangemanget var mycket bra med 

fina marker och bra förläggning etc.  

 

       - Lista över inköpsställen 

          Listan över inköpsställen fylls på allt eftersom. 

 

22. Meddelanden  

Annika Helgesson redogjorde för en inkommen skrivelse från Svenska 

Vallhundsklubben. CS noterar informationen och lägger skrivelsen till 

handlingarna. 

   

23. Diskussioner 

  *   Lokalklubb 

Diskuterades de upprepade problemen med en lokalklubb. Klubben har     

tillskrivits av Göran Hagman och Lars Rydstedt, senaste 13/12 skulle klubben ha 

svarat vilket inte har skett. CS kommer att bjuda in lokalklubben till ett Teams-möte 

efter nyår där de får redogöra för hur de tänker sig framtiden för klubben. 

 

  *   Kartoteket hos Anders Andersson, flytt till Varberg? 

Bordläggs till nästa möte. 

 

24. Övriga frågor 

*  Hamiltonplaketten och förtjänsttecken. 

 Annika Helgesson och Charlott Jonsson jobbar med ansökningarna som ska lämnas 

in till SKK senast 31/12. 

      

25. Nästa möte 

Nästa möte hålls torsdagen den 19/1–2023 kl. 19.00 (digitalt) 

 

26. Mötet avslutas 

      Då inget mer förelåg tackade Lars Rydstedt för visat intresse och avslutade dagens 

      möte. 

 

 

Vid protokollet                                          

 

 

Annika Helgesson 

 

 

Justeras                                                    Justeras                                  Ordförande  

 

 

Jyrki Vouti                                       Roger Lindström                         Lars Rydstedt                                         
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