
Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus 
Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.  
 
§ 1 Stämmans öppnande  
Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare välkomna och 
förklarar därmed stämman öppnad.  
 
§ 2 Justering av röstlängden  
Stämman beslutar att röstlängden justeras vid behov.  
 
§ 3 Val av ordförande och vice ordföranden för stämman  
Stämman väljer Lennart Johannesson till ordförande. Som vice ordförande väljs Mats Persson.  
 
§ 4 CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman  
CS anmäler Douglas Ahlqvist. Som vice sekr. anmäls Stefan Nilsson.  
 
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med stämmans ordförande 
skall justera protokollet  
Stämman väljer Martin Rydiander och Bengt Helgesson.  
 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valt ombud och av personer enligt § 7 
mom 6  
Delegater har rösträtt. Medlemmar har yttranderätt. Stämman beslutar i enlighet med paragrafens 
lydelse.  
 
§ 7 Fråga om stämmoombuden blivit stadgeenligt kallade  
I år har det varit speciella omständigheter p.g.a. att vi inte längre har kansli. Av ekonomiska skäl 
har hänvisning till hemsidan använts.  Stämman beslutar att kallelse skett enligt stadgarna. 
Bengt-Åke Bengtsson, Kronoberg yrkar på att kallelse skall gå ut via papper som tidigare. 
Christoffer Schildt genmäler att CS kommer följa stämmans beslut.  
 
§ 8 Fastställande av dagordning  
Arne Liljedahl yrkar på att frågan om Septembermeddelandet ska tas upp särskild punkt 
Jonas Kriström yrkar på att frågan om nya Championat bestämmelser tas som särskild punkt. 
Solweig Andersson vill yttra sig ang. ett avelshundsärende efter § 10. 
 
Punkterna som läggs till dagordningen härrör § 11 Verksamhetsberättelsen som rör 
synpunkter/kritik på CS verkställighet under gångna året. Punkterna behandlas dock i den 
ordningen som de betecknas. Tillkommande punkter är § 8 b, ang. Septembermeddelandet (Arne 
Liljedahl), § 9 b, ang. nya Championatsbestämmelser (Jonas Kriström) och § 10 b, ang. yttrande 
kring hanteringen av ett avelshundsärende (Solweig Andersson ang. Tuthammarens Balo).  
 
Stämman beslutar dock bara i de ärenden som tagits upp som motioner (lokalklubbar/medlemmar) 
och förslag (från styrelsen). Stämman kan här reservera sig mot CS tagna beslut när det gäller 
frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Det krävs dock motioner för att ta nya och förändra beslut. 
 
Efter dessa tillägg beslutar stämman att fastställa den föreslagna dagordningen. 
 
§ 8b Hantering Septembermeddelandet  
Arne Liljedahl uttrycker hård kritik mot CS och Christoffer Schildt för att ”September – 
meddelandet” tagits bort trots att föregående års stämma beslutade om motsatsen. 
Christoffer Schildt förklarar CS agerande utifrån ekonomiska skäl. 
Frågan kommer att tas upp som en ordinarie motion under stämman (§ 9). 
Yttrande från Conny Sturesson, Halland, som presenterar en billigare offert för produktion av 
”Septembermeddelandet”.  



Yttrande från Jörgen Damm, Östergötland, kring ekonomin ang. nedskrivning av lager med 
51.000:- ”- Är det inte detta som är det mesta av vår förlust?” 
 
Stämman reserverar sig mot CS beslut att efter stämman 2010 ta bort ”Septembermeddelandet” 
2011, när stämman beslutat sig ha den kvar. Not 1. 
 
§ 9 Behandling av motioner enligt mom 7 och förslag från CS  
 
Motioner:  
Motion nr 1 från Kronobergs DK gällande förslag om att lägga in ”Septembermeddelandet” i 
årsboken tillstyrks av CS.  
Yrkande från Conny Sturesson, Halland, som vill ha kvar meddelandet till en billigare kostnad.  
Stämman bifaller Kronobergs motion. 
 
CS Förslag 
CS Förslag 1, CS föreslår ändring av SDK:s stadgar så att Dreverstämman sker vartannat år.  
Håkan Ekelund, Jörgen Damm, Arne Liljedahl, Dag Hansson, Conny Sturesson och Christian 
Jansson yrkade på avslag, och vill att DS ska ske varje år lika tidigare. 
Stämman avslår CS förslag. 
 
CS Förslag 2, CS föreslår att SDK:s stadgar ändras så att antal stämmodelegater från 
lokalklubbarna blir en på 50 medlemmar istället för nu gällande en på 25 medlemmar.  
Håkan Ekelund och Dag Hansson yrkade på avslag. 
Stämman avslår CS förslag. 
 
§ 9b Ang. ändring av Championatsbestämmelser. 
Jonas Kriström, yttrade sig ang. beslutsgången kring de nya championatsbestämmelserna. Hävdar 
att några få i CS tog beslut i frågan på för klent underlag och på för kort varsel. 
Börje Svensson, yttrade sig och vill att alla medlemmar verkligen ska få yttra sig. Yrkade på att 
CS förslag skall rivas upp och att de gamla bestämmelserna skall gälla fram till 2013 då det nya 
träder i kraft.  
 
Anm: Ärendet kan dock ej behandlas på stämman som en motion, och får betraktas som kritik och 
stämmans reservation i samband med styrelsens verksamhetsberättelse i § 11 och en fråga för 
styrelsens ansvarsfrihet på § 15. Not 2 
 
Styrelseledamoten Anders Blomberg erinrar om att stadgar gäller samt tolkning och konsekvenser 
av dessa. Yttrande från Jörgen Damm som har synpunkter på hur demokrati frågor och tolkning 
av stadgar behandlas hos CS. 
Håkan Hedekäll yttrade sig och ansåg att CS lyssnar klart på stämman, men måste ha mandat att 
ta beslut. Framförde ett tilläggsyrkande om ”3 harettor” för Championat, vilket beslutades av 
stämman. Arne Liljedahl yttrade sig och ansåg att CS bör lyssna på stämman före beslut tas i 
strategiska frågor. Not 3. 

 
 § 10 Redogörelse för kommittéernas arbete, speciellt med avelsfrågor  
 
Avelskommittén Kjell Andersson:  
Viktigaste frågan är att bevara avelsbasen och att bekämpa lungödem.  
Christan Jansson yttrade sig: Avelskommittén lägger ner ett jättejobb. Det måste finnas möjlighet 
till att utverka påföljder för de som bryter mot SDK etiska regler bl. a. avelsrådens 
rekommendationer. Detta för att inte det jobb som görs i kommittéer blir bortkastade. Not 4. 

     
STÄMMAN AJOURNERAS  
 
Jakt- och utställningskommittén Roger Lindström:  
Roger tackade alla i kommittés för utfört arbete. I övrigt hänvisades till årsboken. 



 
Redaktions- och PR-kommittén: Lars Davidsson:  
Lars hänvisar till årsboken samt tackar de medlemmar som arbetat med att framställa boken. 
Han meddelar att han och hustrun avser att lämna redaktionskommittén. 
 
Ekonomikommittén: (Vakant) 
Yttrande från Dag Hansson som framförde synpunkter på ekonomin och årsboken samt föreslår 
fördelning av medel till de olika kommittéerna. 
 
§ 10b Yttrande av Solweig Andersson ang. CS hantering av Tuthammarens Balo.  
Solweig höll ett långt yttrande där hon ansåg att CS fattat ett felaktigt beslut på tveksamma 
underlag och önskar ursäkt på hemsidan. Tuthammarens Balo har dock redan på fredagen återförts 
på hanhundslistan. Solweig Andersson vill att yttrandet tas till protokollet. Not 5. 

 
§ 11 CS verksamhetsberättelse, med balans- och resultaträkning  
Allt finns redovisat i årsboken. Stämman Godkänner denna redovisning. 
Yttrande av Arne Liljedahl: Hur många ledamöter finns egentligen i CS? Olika uppgifter på 
olika ställen. Jörgen Damm yttrande: Behövs sannolikt bara en redaktionell korrigering. 
 
Övriga synpunkter på styrelsens verksamhet under 2010 har behandlats i §8b, §9b och § 10b. 
 
§ 12 Revisorernas berättelse  
Christian upplevde revisionsprocessen komplicerad, men framhöll att all ekonomisk hantering 
är utan anmärkning. Dock hittade Solweig Andersson ett fel av redaktionell karaktär, vilket 
omgående korrigerades. 
Därefter godkändes revisionsberättelsen och lades till handlingarna.   
 
§ 13 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller 
förlust.  
Bordlades till en början. Efter justering redovisades siffrorna för stämman (ändring mot 
Årsboken). Därefter fastställdes balans- och resultaträkningen.  
 
§ 14 CS rapport om de uppdrag föregående stämma givit till styrelsen  
Arbetet fortsätter i de olika kommittéerna. Övrigt hänvisas till årsboken  
 
§ 15 Beslut om ansvarsfrihet för CS  
Stämman beviljar CS ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman har dock en reservation ang. 
hantering av Septembermeddelandet (Se § 8b), Stämman yttrande sig även kritiskt kring 
hanteringen ang. Championatsbestämmelser (Se § 9b). 
 
§ 16 Beslut om CS förslag till verksamhetsplan  
Verksamhetsplanen presenteras i årsboken. Dessutom presenteras CS uppgifter 2011/2012 i 
särskild skrivelse som förslag till stämman. Stämman beviljar densamma.  
 
§ 17 Beslut om CS förslag till budget  
CS förslag presenterades. Dag Hansson kompletterade med info om ytterliggare förslag.  
Stämman godkände förslaget till budget.  
 
§ 18 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår  
Stämman beslutade att avgifterna förblir oförändrade. 
 
§ 19 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till CS  
Stämman beslutar att välja Martin Svensson till ordförande för ett år. Beslutet är enhälligt.  
Till styrelseledamöter för två år väljs Lars Davidsson, Ingvar Karlsson, Ronny Westin 
(samtliga omval), Pertti Jokinen (nyval) och Jörgen Damm (nyval, efter votering).  



Till styrelsesuppleanter för två år väljs Göran Jonsen (omval). 
 
§ 20 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  
Stämman beslutar att välja Christian Jansson (omval) till ordinarie revisorer samt Berit Bodin 
(nyval). Olof Pettersson och Dick Edman (båda nyval) till suppleanter. Samtliga valda för ett 
år.  
 
§ 21 Val av valberedning  
Stämman väljer Arne Liljedahl, (Kronoberg) Sammankallande, Björn Edlund 
(Västernorrland), Peter Karlsson (Östergötland), Siv Bengtsson (Halland) och Sture Carlsson 
(S Älvsborg).  
 
§ 22 Beslut om omedelbar justering av punkterna 19 – 21  
Stämman beslutar om omedelbar justering av §§ 19 – 21.  
 
§ 23 Övriga ärenden  
a) I särskild skrivelse från CS presenteras en remiss avseende svenska dreverklubbens årsbok. 
CS önskar remissvar från lokalklubbarna senast 2011-10-01, svaret sänds till Lars Davidsson 
(lars.d@svenskadreverklubben.se) 
 
§ 24 Tillkännagivande av hederstecken  
Hederstecken i guld tilldelas: Avgående ordförande Christoffer Schildt (Halland), Arne 
Liljedahl (Kronoberg). 
Hederstecken i silver tilldelas: Douglas Ahlqvist (Skåne) och Björn Norén (Dalarna). Not 6. 

 
§ 25 Stämmans avslutande  
Stämmans ordförande tackar alla närvarande för visat intresse.  
Ordförande Christoffer Schildt tackar delegaterna för visat förtroende och avslutar därefter 
mötet. Not 7. 

 
 
Dag som ovan  
 
 
……………………………………..  
Douglas Ahlqvist / Stefan Nilsson 
 
 
Stämmoprotokollet justeras 
Karlstad 
 
 
…………………………… ……………………… …………………….. 
Lennart Johannesson  Martin Rydiander Bengt Helgesson 
Ordförande   Justerare  Justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 



Not 1. Beslutet på dreverstämman 2010 gällde Septembermeddelandet 2010 som också skickades 
ut. CS fattade ett nytt beslut för 2011 som dessutom överensstämde med dreverstämmans beslut 
2011. Dreverstämman kan kritisera CS för beslutet men inte reservera sig (se stadgarna).  
 
Not 2. De nya championatsbestämmelserna träder i kraft 2012-01-01. Sedan finns det möjligheter 
att begära ändring inför att de nya gemensamma drevprovsreglerna träder i kraft 2014-01-01. 
 
Not 3. Dreverstämman kan kritisera Centralstyrelsen för det beslut som fattats men det är SKK 
som beslutar om vilka regler som skall gälla. I övrigt se våra stadgar. 
 
Not 4. Kjell Andersson svarade att det är SKKs Disciplinnämnd som kan bestraffa medlem som 
bryter mot SKKs Grundregler eller av SKK beslutade hälsoprogram för olika raser. 
Avelskommittén tror dock mer på att kontakta och förklara för den som bryter mot vårt RAS 
varför det är fel. 
 
Not 5. Skall vara listan över rekommenderade hanar då ingen hane tas bort från hanhundslistan 
innan tiden gått ut (15 år). Yttrande som är riktat mot person är struket på denna öppna nätversion 
av protokollet. 
 
Not 6. Det var guld- respektive silvermedaljer som tilldelades inte förtjänsttecken. Dessutom 
tilldelades även Hans Wiggins (Skaraborg) silvermedalj. 
 
Not 7. Det var den nyvalde ordföranden Martin Svensson som avslutade Dreverstämman och inte 
avgående ordföranden Christoffer Schilt. 
 
Kjell Andersson 
Enligt uppdrag 


