
 

 

                                                              

SVENSKA DREVERKLUBBEN  

 
PROTOKOLL fört vid dreverstämman (DS) 18 juni 2016 
Quality Hotel Dalecarlia, Tällberg 

Arrangör: Dalarnas Dreverklubb 

Ordförande Martin Svensson hälsar alla välkomna till årets stämma. 

En tyst minut hålls för de som under året har avlidit. 

Därefter förklaras stämman för öppnad. 

. 

§ 1  Justering av röstlängden.  

Kontroll av ombud och upprättande av röstlängd samt justering av röstlängden sker vid 

behov. 

 

§ 2  Val av ordförande och vice ordförande för stämman. 
Stämman väljer Håkan Hedekäll till ordförande och Per-Erik Skog till vice ordförande. 

 

§ 3  CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman. 

CS anmäler Lena Lindström till sekreterare och Lars Rydstedt till vice sekreterare. 

 

§ 4  Val av två justerare som tillsammans med stämmans ordförande skall justera 

dagens protokoll, samt två rösträknare. 

Till justeringsmän och tillika rösträknare väljer stämman  

Bengt Eriksson, Jönköpings Läns DK och Claes Carlsson, Kalmar Läns DK 

 

 § 5  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom valt delegat och personer  

enligt § 7 mom. 6.  

Stämman beslutar enligt § 7 moment 6.  

 

§ 6  Fråga om stämmodelegaterna blivit stadgeenligt kallade 

Stämman beslutar att kallelse skett enligt stadgarna. 

 

§ 7  Fastställande av dagordning. 

Stämman fastställer dagordningen. 

 

§ 8  Behandling av förslag från CS och motioner enligt mom. 7 som påverkar budget och 

avgifter enligt punkt 12. 

Det finns inte några förslag under denna paragraf. 

 

§ 9  Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet 

med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

Martin Svensson föredrar årsredovisningen och Christian Jansson föredrar balans- och 

resultaträkning samt hänvisar till årsboken. 

Stämman godkänner den föredragna årsredovisningen och balans- och resultaträkningen. 

Kjell Andersson redogör för arbetet med avelsfrågor. 

Pertti Jokinen föredrar revisionsberättelsen. 

 

§ 10  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 

Christian Jansson redogör för balans- och resultaträkning. 



 

 

Stämman fastställer balans- och resultaträkning. 

 

 

§ 11  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående dreverstämma givit till styrelsen. 

Martin Svensson informerar att en ordförande konferens har genomförts och en motion från 

stämman 2015 angående ersättning vid rovdjursskada har överlämnats till SKK. 

Kjell Andersson redogör för ändringarna i lokalklubbsstadgarna. 

Stämman godkänner och fastställer lokalklubbsstadgar. 

Axel Eriksson och Charlotta Löfgren redogör för arbetet med informationsmaterial och 

hemsida, samt frågar stämman om mandat att fortsätta sitt arbete. 

Stämman beslutar att Axel och Charlotta skall fortsätta sitt arbete och att de får förfoga  

över 100 000 kr.  

Ronny Westin redogör för de revideringar i drevprovsreglementet som gjorts och därefter 

skall skickas till SKK för godkännande. 

 

§ 12  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

a.  Beslut om förslag till verksamhetsplan. 

   Martin Svensson redogör för verksamhetsplanen 2016-2017 

   Stämman godkänner förslaget till verksamhetsplan. 

b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Christian Jansson redogör för rambudgeten och hänvisar till årsboken. 

Stämman godkänner rambudgeten enligt styrelsens förslag. 

   c.   Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

   Styrelsens förslag är oförändrad medlemsavgift. 

   Stämman godkänner förslaget. 

 

§ 13  Beslut om antal ledamöter och suppleanter samt val av ordförande, ordinarie  

ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning. 

Förslag från valberedningen är 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter i centralstyrelsen. 

Stämman bifaller förslaget. 

 

Val av ordförande, ledamöter och suppleanter 

Till ordförande väljs för en tid av 1 år 

Martin Svensson, Skaraborgs DK, omval   

Till ordinarie ledamöter väljs för en tid av 2 år 

Anders Andersson, Gävleborgs Läns DK, omval 

Kjell Andersson Upplands DK, omval 

Göran Hagman Sörmlands DK, omval 

Charlotta Löfgren Kalmar Läns DK, omval 

Till suppleant väljs för en tid av 2 år 

Axel Eriksson Upplands DK, omval 

 

§ 14  Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9. 

Till Revisorer väljs för en tid av 1 år 

Bo Lindström, Västernorrlands DK, omval 

Pertti Jokinen, Upplands DK, omval 

Till revisorsuppleanter väljs för en tid av 1 år 

Tobias Lund, Dalslands DK, omval 

Anders Johansson, Kalmar Läns DK, nyval 

 



 

 

 

 

 

§ 15  Val av valberedning 

Till valberedning väljs  för en tid av 1 år 

Jörgen Damm, Östergötlands DK, omval, sammankallande 

Reine Gustavsson, Kronobergs Läns DK, omval 

Per-Erik Skog, Dalarnas DK, omval 

Johan Lindström, Upplands DK, omval 

Gunilla Landell, Gävleborgs Läns DK, nyval 

 

§ 16  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

 Stämman beslutar att dessa paragrafer är omedelbart justerade. 

 

§ 17  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjuts till stämman eller motioner som av 

lokalklubb anmälts till styrelsen för behandling av stämman.   
Motion 1 

Angående drevprovsregler. 

Stämman avslår motionen.  

Rösträkning tillämpas, 69 röster för avslag och 30 röster för bifall. 

 

Motion 2 

Angående starta på jaktprov före 24 månaders ålder utan utställningsmerit. 

Stämman bifaller motionen. 

 

Motion 3 

Angående ungdomsmästerskap. 

Stämman avslår motionen. 

 

Motion 4 

Angående tre förstapris på drevprov. 

Stämman bifaller motionen. 

Rösträkning tillämpas, 47 röster för bifall och 46 röster för avslag. 

Följande personer reserverade sig mot beslutet: Ronny Westin CS, Ingvar Karlsson CS, 

Kjell Andersson CS, Anders Andersson CS och Lars Davidsson CS. 

 

Motion 5 

Angående prispoäng på drevprov. 

Motionären drar tillbaka motionen. 

 

Motion 6 

Angående användande av pejl vid tävlingar. 

Stämman avslår motionen. 

 

Motion 7 

Angående momentet jaktlust. 

Stämman avslår motionen. 

 

Motion 8 

Angående hunddata på internet. 

Stämman avslår motionen. 

 

Motion 9 



 

 

Angående inrapportering med Jyckedata. 

Stämman avslår motionen. 

 

 

 

Motion 10 

Angående tävlingsregler. 

Motionären drar tillbaka motionen. 

 

Motion 11 

Angående championatsgrundande utställningsmerit. 

Stämman avslår motionen. 

 

Motion 12 

Angående jaktchampionatet. 

Stämman avslår motionen. 

 

Motion 13 

Angående uttagningsreglerna vid SM kval. 

Stämman avslår motionen. 

 

Övriga frågor 

Det framfördes synpunkter på det fria medlemskapet, samt ett tack till redaktionen för den 

fina årsboken.  

Förslag från sponsorgruppen: Att varje uppfödare skall bidra med 500 kr/valp till SDK i 

sponsorbidrag. 

Gävleborgs Läns DK inbjuder till nästa års dreverstämma vid Bergshotellet, Järvsö. 

  

§ 18  Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av hederstecken 

Hederstecken 

Magnus Petersson, Östergötlands DK 

Peter Karlsson, Östergötlands DK 

Mats Bengtsson, Kronobergs Läns DK 

Bengt Larsson Västsvenska DK 

Anders Carlsson, Västsvenska DK 

Marika Widesdotter, Kalmar Läns DK 

 

§ 19 Stämmans avslutande 

Martin Svensson avslutar stämman. 

 

Vid protokollet  

 

 

Lena Lindström   Lars Rydstedt 

 

 

 

Protokollsjusterare 

 

 

Håkan Hedekäll  Bengt Eriksson Claes Carlsson

  

   



 

 

 

 


