SVENSKA DREVERKLUBBEN
PROTOKOLL fört vid dreverstämman (DS) 16 juni 2012
Södra Berget Hotell & Resort, Sundsvall
Arrangör: Västernorrlands Dreverklubb

§ 1 Stämmans öppnande
Ordförande Martin Svensson hälsar alla välkomna till årets stämma.
Rodney Engström, kommunfullmäktige i Sundsvall håller en kort presentation om
kommunen.
Därefter förklaras stämman för öppnad
En tyst minut hålls för att hedra minnet de som under året avlidit.
§ 2 Justering av röstlängden
Kontroll av ombud och upprättande av röstlängd samt justering av röstlängden sker vid
behov.
§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för stämman
Stämman väljer Karl-Evert Hellsén till ordförande och Jonas Kriström till vice ordförande.
§ 4 CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman
CS anmäler Lena Lindström till sekreterare och Bo Lindström till vice sekreterare.
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med stämmans
ordförande skall justera dagens protokoll.
Till justeringsmän tillika rösträknare väljer stämman Tomas Åslund Västernorrlands dk och
Rolf Edström Västernorrlands dk.
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom valt ombud och personer
enligt § 7 moment 6.
Stämman beslutar enligt § 7 moment 6.
§ 7 Fråga om stämmoombuden blivit stadgeenligt kallade
Stämman beslutar att kallelse skett enligt stadgarna.
§ 8 Fastställande av dagordning
Styrelsen föresår en ändring av §9 enligt följande:
Motioner behandlas under §9
Förslag från styrelsen behandlas som §22B
Stämman godkänner ändringen och fastställer dagordningen.
§ 9 Behandling av motioner
Motion 1
Ta bort de championatsregler för Svenskt Utställnings- och Svenskt Jaktchampionat som
började gälla från och med 1 januari 2012.
Stämman bifaller motionen. CS får i uppdrag att söka dispens

Motion 2
Portokostnaden vid för sen betalning av medlemsavgift med eftersändning av dreverboken
som följd skall läggas på medlemmen.
Stämman avslår motionen.
Motion 3
Samtliga dreverklubbar som anordnar den årliga klubbkampen, omgående redovisa
resultatlista med namn på hund och ägare till SDK:s hemsida så övriga klubbar kan se
resultaten.
Stämman avslår motionen.
Motion 4
Stadgeändring rörande CS protokollen.
Vid revidering av stadgar skall denna motion tas i beaktande.
Stämman bifaller motionen.
Motion 5
Inköp av tröja el. jacka som SDK trycker ”Svenska Dreverklubben” på ryggen och säljs av
lokalklubbarna.
Stämman avslår motionen
Motion 6
Vandringspriser som utdelas vid Drever-SM istället skall tävlas om under provsäsongen över
hela Sverige.
Stämman avslår motionen.
Motion 7
Ställa sig solidarisk med andra hundklubbar och vägra eftersök på trafikskadat vilt.
Stämman bifaller enhälligt motionen.
Motion 8
Höja startavgiften på drevprov från nuvarande 350 kr till 500 kr.
Stämman avslår motionen.
§10 Redogörelse för kommitteérnas arbete
Avelskommittén
Kjell Andersson hänvisar till förmiddagens avelsseminarium, samt att han påpekar några
viktiga punkter. Minskning av valpar. Nordiskt samarbete vad det gäller avel. Återuppta
avelskonferanser. Vidareutveckling av avelsdata vid SKK.
Jakt & utställningskommittén
Ingvar Karlsson tackar alla i kommittén och de klubbar som arrangerat de olika mästerskapen
för ett gott arbete. Bidrag skall sökas hos SKK inför utbildningen av de nya
drevprovsreglerna.
Redaktions & PR kommittén
Lars Davidsson tackar alla som jobbat i kommittén. Brev skickas till nya drever ägare med
information om Svenska Dreverklubben.
Ekonomikommittén
Pertti Jokinen redogör för kommittén under §11.
§ 11 CS verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
Martin Svensson hänvisar till dreverboken angående verksamhetsberättelsen.
Frågor från delegater angående resultaträkningen besvaras.
Aktivitetsstödet diskuteras.
Stämman godkänner verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning.
§ 12 Revisorernas berättelse
Christian Jansson läser upp revisionsberättelsen och föreslår att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
Stämman godkänner revisionsberättelsen.

§ 13 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst
eller förlust
Stämman godkänner balans- och resultaträkning.
§ 14 CS rapport om de uppdrag föregående stämma givit till styrelsen
Martin Svensson redogör för hur arbetet med uppdrag från föregående stämma genomförts.
Stämman godkänner redogörelsen.
§ 15 Beslut om ansvarsfrihet för CS
Stämman beviljar CS ansvarsfrihet.
§ 16 Beslut om CS förslag till verksamhetsplan
Martin Svensson redogör för verksamhetsplanen.
Tillägg till verksamhetsplan skall göras med en dispensansökan till SKK angående att tre ettor
på hare skall vara championatsgrundande.
Stämman godkänner verksamhetsplanen.
§ 17 Beslut om CS förslag till budget
Pertti Jokinen hänvisar till dreverboken.
Stämman godkänner budgeten.
§ 18 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Styrelsens förslag är att medlemsavgiften är oförändrad.
Stämman godkänner förslaget.
§ 19 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till CS
Till ordförande väljs för en tid av 1 år, enhälligt
Martin Svensson, Skaraborgs dk, omval
Till ordinarie ledamöter väljs för en tid av 2 år
Anders Andersson, Gävleborgs läns dk, omval
Anders Blomberg, Jämtlands läns dk, omval
Kjell Andersson, Upplands dk, omval
Håkan Hedekäll, Västmanlands dk, omval
Maria Guldbacke, Västmanlands dk, nyval
Till suppleanter väljs för en tid av 2 år
Annika Andersson, Värmlands dk, nyval
Magnus Wallin, Skaraborgs dk, nyval
§ 20 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Till Revisorer väljs för en tid av 1 år
Christian Jansson, Värmlands dk, omval
Berit Bodin, Gävleborgs läns dk, omval
Till revisorsuppleanter väljs för en tid av 1 år
Kjell Svensson, Skaraborgs dk, nyval
Leif Granlöf, Örebro läns dk, nyval
§ 21 Val av valberedning
Till valberedning väljs för en tid av 1 år
Mikael Tranberg, Värmlands dk sammankallade
Siv Bengtsson, Hallands dk
Per-Erik Skog, Dalarnas dk
Jonas Kriström, Västernorrlands dk

Göte Jensen, Dalslands dk
§ 22 Beslut om omedelbar justering av punkterna 19-21
Stämman beslutar att dessa paragrafer är omedelbart justerade.
Det påpekades att personval inte får ske i grupp som gjordes på årets stämma och även förra
årsstämman utan måste vara en person i taget.
Stämman beslutar att inte göra om valet i år utan åberopar bättring till kommande år.
§ 22 B Förslag från CS
Proposition 1
Ungdomsmedlemsavgift
CS föreslår ett ungdomsmedlemskap till halva kostanden av ett ordinarie medlemskap.
Som ungdom skall räknas fram till och med året man fyller 25.
Stämman bifaller propositionen enhälligt.
Proposition 2
Nya gemensamma drevprovsregler
Ronny Westin har en mycket ingående presentation av förslaget med de nya
drevprovsreglerna som ska träda i kraft 2014-07-01.
Stämman godkänner förslaget enhälligt.
§ 23 Övriga ärenden
Fråga angående diplom, bästa allroundhund, som inte hundägare erhållit vid SM, enligt
uppgift från stämmodeltagare.
CS skall skriva ut diplom och skicka till berörd hundägare.
§ 24 Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av förtjänstmedalj
CS meddelar utnämningen av förtjänstmedalj:
Gunilla Landén, Gävleborgs läns dk, förtjänstmedalj i silver
Bernt Olsson, Gävleborgs läns dk, förtjänstmedalj i silver
§ 25 Stämmans avslutande
Leif Eriksson, Upplands dk inbjuder till nästa års stämma vid Älvkarleby.
Stämmoordförande tackar för en bra genomförd stämma och lämnar över klubban till
ordförande Martin Svensson som tackar för fortsatt förtroende och avslutar stämman.
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