
Centralstyrelsemöte 

 

Datum | tid 2023-01-19| 19:00 – 21:00 | 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| Jakob Bergvall | Bo 

Engholm 

Ej närvarande: 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 Roger Lindström och Jyrki Vouti. 

 

 

 4. Närvarokontroll 

Se ovan. 

 

 

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

Inga frågor som innebar en justering av dagordningen anmäldes.    

 

 

 6. Godkännande av dagordningen 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

 

 7. Godkännande av föregående protokoll och gamla ärenden 

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. 

 

Från protokollet den 29/9 noterades följande: 

-§15. Domarutbildning Svenska raser. Annika Helgesson har varit i kontakt med 

Göran Johansson som kommer att kalla arbetsgruppen till ett möte för att ge en 

statusuppdatering och vidare planera projektets fortskridande. 
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Från protokollet den 15/12 noterades följande: 

-§23. Diskussioner- Lokalklubb. Kvarstår. 

 

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.  

- Arbetet med RAS är i sitt absoluta slutskede. 

- Två hundägare vill få sina inrapporterade lungödem strukna, hur 

ska vi hantera detta? 

- Kommittén har gått ut med information på hemsidan och på 

Facebook om möjligheterna till och insamlandet av uppgifter såsom 

DNA-prov för att upptäcka anlag för långhår och leverfärg m.m.   

- Kommittén har en önskelista på flera sökfunktioner i DreverDatas 

statistikdel. 

 

• Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Kommittén kommer att ha ett möte i närtid för att göra 

sammanställningarna som ska finnas med i årsboken. 

- Lena Lindström informerade om Nordeas fastränteplaceringar där 

olika bindningstid ger olika ränteklasser. Lena Lindström 

presenterade också förslag på hur pengarna på SDK:s sparkonto 

skulle kunna placeras. CS ger ekonomikommittén mandat att 

genomföra placeringarna. 

 

• Jakt &Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

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

- Jyrki Vouti och Roger Lindström granskar och läser alla 

drevprovsprotokoll. 

- Kommittén har gått igenom RAS och lämnat förslag på ändringar. 

- Mästerskapsplanen har setts över och vilka som representerar CS har 

utsetts. NM: Jyrki Vouti, Roger Lindström samt Henrik Parkkila. 

Drever-SM: Lars Rydstedt och Mikael Tranberg (fullmäktige). Har-

SM: avvaktar tills arrangörerna inkommit med mästerskapsdatum. 

Viltspår-SM: Lars Rydstedt och Göran Hagman. 

- Jämtlands DK har inkommit med en skrivelse där de önskar att CS 

ser över möjligheterna att omfördela utställningarna 2024 så att de 
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kan få ha de två utställningar som de ansökt om. Jakt & 

Utställningskommittén arbetar vidare med frågan. 

- SKK:s utställningskommitté har skickat ut en remiss där man vill få 

läns, special och rasklubbars synpunkter på ett eventuellt införande 

av Nordic Juniorchampion och Nordic Veteranchampion. Jakt & 

Utställningskommittén föreslår att CS säger nej till samtliga förslag i 

remissen och CS beslutar att gå på kommitténs linje. 

- Statuterna för ”Sveriges vackraste” ses över. 

 

• Mediakommittén 

Göran Hagman skriver nästa artikel till Hundsport Jakthund. 

 

• Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. Liten aktivitet inom 

kommittén för tillfället, ett nytt möte kommer att hållas i månadsskiftet 

januari/februari. 

 

• Sponsorkommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete. Listan med företag 

som ska kontaktas har utökats.  

 

  10. Antagande/fastställande av RAS 

Då CS anser sig behöva mer tid för att sätta sig in i förslaget kommer beslut om 

antagande att fattas vid ett extra CS-möte den 26/1.  

 

11. Nya medlemmar-paket. Hur presenterar vi oss för nya medlemmar? 

Lars Rydstedt presenterade ett förslag på hur nya medlemmar ska välkomnas. Ett 

”välkomstpaket” innehållande välkomstbrev, årsbok, klistermärke och tygmärke 

ska tas fram. CS beslutar att anta förslaget som ska gälla från 1/1–2023 där 

ekonomikommittén står för det praktiska genomförandet av beslutet. 

            

12.  Delegater till Kennelfullmäktige 2023 

KF hålls den 22–24/9, plats är ännu inte klar. Lars Rydstedt, Charlott Jonsson och 

Roger Lindström föreslås representera SDK. 

 

 

 13. Hemsideproblem, diskussion och eventuellt beslut 

Lars Rydstedt har i ett brev till lokalklubbarna bett om hjälp med att finna någon 

som kan vara webbmaster för SDK. En person har visat sig intresserad och CS ger 

Lars Rydstedt mandat att fortsätta kontakten med denna person. 

 

 14. Information om hovrätten och hur vi går vidare? 

Hovrättens dom är nu fastställd och CS ger därför Lars Rydstedt mandat att 

kontakta Kronofogdemyndigheten samt en jurist för att få hjälp med att driva in 

skulden.  
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 15. Fysiskt möte i mars, var? 

18–19/3 hålls CS-möte i Katrineholm. 

 

16. Information 

- Årsboken. Charlott Jonsson redogjorde för hur arbetet med årsboken fortskrider. 

Redaktionen kommer att ha täta möten framöver för att hela tiden stämma av 

läget. Få annonser har bokats och därför får Bo Engholm och Christian Janson i 

uppdrag att skaffa fram fler annonser från uppfödare och hanhundsägare. 

         

17. Meddelanden 

Annika Helgesson redogjorde för inkomna meddelanden: 

- SKK:s disciplinnämnd, inga ärenden som berör SDK. 

- Upplands DK har skickat en inbjudan till sitt 70-årsjubileum.  

 

18. Diskussioner 

- Deltagande på lokalklubbars årsmöten: Gävleborg och Uppland kommer att få 

besök på sina årsmöten.  

 

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

- Föreslagna hederstecken under ett ”mellanår”, hur hanterar vi det? CS kommer 

att samla in förslag till hederstecken och kan allt eftersom fatta beslut om vilka som 

ska erhålla det men utdelningen sker endast i samband med DS vartannat år. 

 

20. Nästa möte 

Extra CS-möte hålls torsdagen den 26/1 kl. 19.00 (digitalt), nästa ordinarie CS-möte 

hålls torsdagen den 23/2 kl. 18.00 (digitalt). 

 

21. Mötet avslutas 

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

möte.  

        

   

 

Vid protokollet                                          

 

 

Annika Helgesson 

 

 

Justeras                                                    Justeras                                  Ordförande  

 

 

Roger Lindström                                     Jyrki Vouti                       Lars Rydstedt                                        
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