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Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben 
Sundsvall 15 juni 2012, 14.00 - 17.00 

 
1. Mötets öppnande 

 Ordförande Martin Svensson hälsade välkomna och öppnade mötet. 
 
2. Upprop och röstberättigade 

Närvarande:   Frånvarande: 
Martin Svensson, ordinarie  Mikael Fransson, suppleant   
Lars Davidsson, ordinarie    
Anders Andersson, ordinarie 
Kjell Andersson, ordinarie 
Håkan Hedekäll, ordinarie 
Ronny Westin, ordinarie 
Ingvar Karlsson, ordinarie 
Jörgen Damm, ordinarie 
Pertti Jokkinen, ordinarie 
Anders Blomberg, ordinarie 
Maria Gullbacke, suppleant 
Göran Johnsen, suppleant 
Lena Lindström, kassaförvaltare 
Alla ordinarie ledamöter var närvarande och har rösträtt. 
 

3. Val av sekreterare 
Till att föra dagens protokoll valdes Anders Blomberg. 
 

4. Val av justeringsmän 
Till att justera dagens protokoll valdes Anders Andersson och Kjell Andersson. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

6. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

7. Förslag till SKK beträffande Hamiltonplaketten och SKKs förtjänsttecken 
CS beslutar att föreslå till SKK att följande tilldelas Hamiltonplaketten enligt 
nedanstående ordning: 
Mönstergårdens kennel 
Tuthammarens kennel 
Vättervinden kennel 
CS beslutar att föreslå att Bo Wallin tilldelas SKKs förtjänsttecken om han inte redan 
har fått det, vilket skall undersökas. 
 

8. Stöd för stövarklubbens remissvar på rovdjursutredningen 
CS beslutar att stödja stövarklubbens remissvar. ”Remissvar rovdjursutredningen med 
fokus på varg”, Gräsmark 2012-06-10. 
 

9. Momsplikt för ideella föreningar 
Från Statistiska centralbyrån (SCB) har inkommit en undersökning gällande ev. 
momsförplikt för ideella föreningar.  
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CS beslutar att Jörgen Damm fyller i undersökning. 
10. Kommittéernas rapporter 

Avelskommittéen 
197 registrerade valpar har registrerats hittills i år. Prognosen är ca 300 valpar i år. Kjell 
Andersson kommer att informera på seminariet före dreverstämman vilka konsekvenser 
detta kan komma att medföra. 
 

Lungödem, 23 rapporterade fall har inkommit. Detta innebär att frekvensen har ökat. 
  

Kjell Andersson och Anders Andersson informerar om medlemmar som driver 
avelsarbete utan att ta hänsyn till de rasspecifika avelsstrategier (RAS) som fastställdes 
förra året. 
 
Utställnings- och jaktprovskommittéen 
Ronny informerar gällande arbetet av nya jaktprovsreglerna. Styrelsen beslutar om att 
fråga stämman om att flytta CS propositionerna till fråga 22b för att ge stämman 
möjlighet till en vidare diskussion innan beslut fattas i propositionerna. 
 
Ekonomikommittéen 
Lena meddelar att vi har ett överskott på 500 000 kr och att vi har en utgift för 
dreverboken ca 240 000 kr. 
  

Vi har idag 2568 medlemmar, vilket innebär att vi förlorat drygt 200 medlemmar under 
året. Läget ser dock bättre ut än förra året. 
 

Pertti framför problemen med att göra bedömningar för hur vi skall fördela 
aktivitetsstöden till lokalklubbarna. 
 CS beslutar:  
att ekonomikommittéen arbetar fram förslag till kriterier för när lokalklubbar kan 
erhålla aktivitetsbidrag.  
att Skånes ansökan om aktivitetsstöd avslås. 
att Sörmlands ansökan beviljas med undantag för matutgifter. 
 
Redaktions- och PR-kommittéen 
Maria Gullbacke har skickat information till ca 100 personer som köpt en drever och 
inte är medlemmar. Resultatet är minst 15 nya medlemmar. Lars Davidsson har 
inhandlat 6 nya rollups. Arbetet med dreverboken har gått bra. Ingvar har böcker med 
sig för utdelning till lokalklubbar vid behov. 

 
11. Övriga frågor 

Styrelsen går igenom motioner inför stämma och delar ut föredragande att framföra 
styrelsens tidigare fattade beslut. 
 

12. Mötets avslutning 
Ordföranden Martin Svensson tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
Sekreterare 
 
 

………………………… 
Anders Blomberg 

 

Justerat 2012-07-30 
 

…………………………           …………………………… ……………………… 
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Anders Andersson  Kjell Andersson Martin Svensson 


