Svenska Dreverklubbens
PROTOKOLL FÖRT VID Svenska Dreverklubben:s Dreverstämma (DS)
på Quality Hotel Selma Lagerlöf i Sunne
14 juni 2008. Arrangör Värmlands dreverklubb
§ 1 Stämman öppnande
Ordf i Värmland Göran Johnsen hälsar välkommen. Jägareförbundet i Värmlands ordf
Lennart Johannesson presenterar Värmland och Sunne. SDK ordf Christoffer Schildt hälsar
alla välkommen och håller inledningstal och förklarar stämman öppnad.
§ 2 Justering av röstlängd
Kontroll av ombud och upprättande av röstlängd samt att justering av röstlängden sker vid
behov.
§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för stämman
Stämman väljer Bo Wallin till ordförande och vice Göran Johnsen.
§ 4 CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman
Till sekreterare valdes Siv Bengtsson och vice Annika Andersson
§ 5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
Stämman väjer Leif Borg Dalsland dk och Kaj Rosenqvist Skånes dk.
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt.
Stämman beslutar att närvaro- och yttranderätt förutom valt ombud får ske.
§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
Kanslisten upplyste att kallelsen gått ut den 11 maj 2008. Stämman finner att den blivit
behörigt utlyst enligt stadgarna.
§ 8 Godkännande av dagordning för stämman.
Dagordningen godkänns med tillägg under övriga ärenden 15 mån.regel drevprov.
§ 9 Behandling av inkomna motioner och CS-förslag.
Motion 1:
Rävprov. Stämman bifaller motionen, samt överföres till regelutredning för revidering.
Motion 2:
Tillämpning av begreppet tappt på drevprov. Stämman avslår motionen.
Motion 3:
Angående protestavgift. Stämman avslår motionen.
Motion 4:
Startavgift drevprov. Stämman avslår motionen.
Motion 5:
Utträde från SKK. Stämman avlår motionen.

Proposition 1
Samverkan med SKK, Stämman bifaller propositionen.
Proposition 2
Utveckling av SDK:s kansli. Stämman beslutar att ansvaret för kansliet flyttas till CS.
Proposition 3
Samarbete kring rovdjursfrågan. Stämman bifaller propositionen.
Proposition 4
Förtjänstmedalj(SDK fm G/S Stämman bifaller propositionen.
Proposition 5
CS uppgifter under 2008/2009. Stämman bifaller propositionen
Proposition 6
CS yttrande angående fullmakt. Stämman bifaller CS yttrande.
§ 10 Redogörelser av CS- kommittéer
Avelskommittén:
Kjell Andersson hänvisade till kommitténs möte som hölls före stämman. Kjell rapporterade
om de lungödemsproblem med hög ärftlighet som finns hos ättlingar till Drevmyrens Dino.
Kjell informerade om fruktsamhetsproblem hos tikar med sjunkande registreringssiffror som
följd. Även föds långhåriga valpar (Roope misstänkt)
Jaktprovs-och utställningskommittén:
Roger Lindström informerade om kommande aktiviteter kamper och SM.
Budgetkommittén:
Dag Hansson informerade om ekonomin. Summa intäkter 1 230 532.39 kr. Summa kostnader
1 097 471 kr. Resultat 162 150 kr. Intäktssidan har ökat samtidigt som en effektivisering av
kansli och kommittéer m. m. har lett till minskade kostnader.
Redaktions- PR- kommittén:
Lars Davidsson efterlyste bättre ifyllda anmälningsblanketter för utst- och jaktprov
samt korrekt ifyllda ansökningar för detsamma. Han informerade också om att jyckedata inte
fungerar bra ihop med Windows Vista. Lars presenterade medhjälparna till årsboken, varpå
Douglas Ahlqvist Skånes DK framförde ett tack till årsboksredaktionen. Säkerhetsvästar för
hundar, barn och vuxna har även tagits fram.
§ 11 Föredragning av CS.s verksamhetsberättelse.
Stämman fastställer och godkänner verksamhetsberättelsen
§ 12 Föredragning av revisorernas berättelse.
Sture Carlsson föredrog revisionsberättelse, yrkade på full ansvarsfrihet.
§ 13 Fåställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller
förlust.
Stämman fastställde med en stor applåd.

§ 14 CS rapport om de uppdrag föregående stämma givit till styrelsen.
Stämman beslöt till handlingen.
§ 15 Beslut om ansvarfrihet för CS
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsåret.
§ 16 Beslut om CS förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplan godkänns av stämman.
§ 17 Beslut om CS förslag till budget
Budgetförslag, publicerat i årsboken. Godkänd av stämman.
§ 18 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Stämman beslöt om oförändrade avgifter dvs. 300 kr för fullvärdig medlem och 30 kr för
familjemedlem, 3000 kr för ständigt medlemskap.
§ 19 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till CS
Stämman väljer följande person till CS:
Ordförande
Ord. Ledamöter

Christoffer Schildt, Halland, omval 1 år enhälligt av stämman
Kjell Andersson, Uppland, omval 2 år
Anders Andersson, Gävleborg, omval 2 år
Walde Dahlstrand, Dalsland, omval 2 år

Suppleanter

Dag Hansson, Värmland, omval 2 år
Håkan Hedekäll, Östergötland, omval 2 år
Maria Guldbacke, Västmanland, omval 2 år
Jonas Kriström, Västernorrland, omval 2 år

§ 20 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Revisorer
omval
Halland, nyval
Revisorsuppleanter

Rune Karlsson, Kronoberg,
Kjell Ragnarsson,
Stig Hellström, Skaraborg, omval
Bertil Lundvik, Uppland, nyval

§ 21 Val av valberedning
Till valberedning fram till nästa stämma väljs:
Per-Erik Skog, Dalarna, (sammankallande), Björn Edlund,Västernorrland, Douglas Ahlqvist,
Skåne, Håkan Eklund, Västsvenska, Örjan Englund, Uppland
§ 22 Beslut om omedelbar justering av punkterna 19-21
Stämman beslutar att §§ 19-21 justeras omedelbart.

§ 23 Övriga ärenden
Sture Carlsson, Södra Älvsborg, framförde en hälsning från Lennart Davidsson - Håkan
Eklund, Västsvenska, ställde fråga angående 15 månaders minimiålder för start vid drevprov.
Det finns två tidiga stämmobeslut för att verka för start vid 12
månaders ålder. Kjell Andersson föreslår att frågan skall läggas hos regelkommittén
och stämman följde Kjells förslag.
•

Håkan Hedekäll, informerade om att SDK kommer att delta med en monter i samband
med världsutställningen i Stockholm 3-6 juli samt efterlyste 4-5 personer som vill
jobba i montern.

•

Jörgen Damm, Östergötland, redogör för tankegångear kring införande av
tvådomarsystem vid SM-tävlingar. Han menar att det blir en kostnadsfråga och en stor
organisation. Roger Lindström svarar att vissa lokalklubbar har infört systemet och
nöjda hundägare har lett till en fortsättning. Tanken är att lokalklubbarna sänder med
egna domare. Bidragen till arrangerande klubb har ökat till 4000 kr samt att
startavgiften blir 600 kr vilket skall täcka omkostnaderna. Henrik kisterud, Värmland,
instämmer med Jörgen Damm. Stämman råder om att endomarsystem skall fortsätta
att gälla.

§ 24 Utnämnande av hedersmedlemmar samt tillkännagivande av hederstecken
Ingen utnämnd till hedersmedlem.
Stämman beslöt på CS förslag, att följande medlemmar tilldelas hederstecken: Kjell
Andersson, Kurt-Erik Jansson och Henrik Kisterud, Värmland, Håkan Josefsson, Södra
Älvsborg, Mats Gustafsson och Bo Örjestam, Östergötland, Claes Sparf, Halland, Carl-Johan
Eriksson, Stockolm, Evert Karlsson, Stig Larsson, Västsvenska, Anna-Lisa Berglund,
Dalsland
§ 25 Stämmans avslutande
Bo Wallin tackade presidiet och gratulerade Christoffer Schildt till förnyat förtroende. SDK:s
omvalde ordf. Christoffer Schildt tackade för förtroendet samt framförde tack till Värmlands
DK och stämmodeltagarna. Hallands dk; ordf. Per Svensson hälsade därefter alla välkomna
till 2009 års stämma i Falkenberg. Därefter förklarades 2008 års dreverstämma för avslutad.

Vid Protokollet
Siv Bengtsson

Annika Andersson

Justeras
Bo Wallin

Kaj Rosenqvist

Leif Borg

