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DREVERSTÄMMA (DS), 16 JUNI 2007  
SCANDIC HOTEL, GÄVLE   
ARRANGÖR: GÄVLEBORGS LÄNS DREVERKLUBB 
 
 
§1 Stämmans öppnande 
Ordföranden i Gävleborgs Läns Dreverklubb Kjell Larsson, hälsar inledningsvis alla välkomna 
till Gävle och Gävleborgs Läns  Dreverklubb. 
 
Ordförande för Svenska Dreverklubben, Christoffer Schildt hälsar alla välkomna till DS och 
håller ett inledningsanförande samt förklarar stämman öppnad. 
 
§2 Justering av röstlängd 
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 Ivar Ander till ordförande, och Kjell Larsson till vice ordförande i 
enlighet med valberedningens förslag.   
 
§4 CS anmälan om sekreterare och biträdande sekreterare  
Stämman väljer Lena Lindström till sekreterare och Bengt Larsson till biträdande sekreterare. 
Efter förslag från valberedningen.  
 
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare väljer stämman Åke Andersson, Upplands DK och 
Björn Ryberg, Jönköpings Läns 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 
Siv Bengtsson upplyser att kallelse gått ut den 14/5 2007. Stämman finner att stämman blivit 
behörigt utlyst enligt stadgarna. 
 
§8 Godkännande av dagordning för stämman 
Dagordningen godkänns utan tillägg. 
 
§9 Behandling av inkomna motioner och CS-förslag 
Motion 1: Uttagningsrutiner Har-SM för Drever. 
Stämman bifaller motionen 
Motion 2a: Ersättning för registering i Jyckedata. 
                   Stämman avslår motionen  
            2b: Översyn av Jyckedata.  
                   Stämman avslår motionen 
Motion 3: Del av medlemsavgiften till lokalklubbarna 
                 Stämman avslår motionen 
 
 



Motion 4 och 6:  Redovisning av drevprovsresultat i årsboken. 
                             Motion 6 ansluter till motion 4 med tillåtelse från ordförande 
                            i Värmlands DK. 
                             Stämman bifaller motionen. 
Motion 5: Nya championatsregler 
                 Stämman avslår motionen. 
. 
Proposition1:  Förslag till vision och långsiktig målsättning för SDK. 

   Stämman bifaller proposionen.                 . 
 

Proposition 2: Centralstyrelsens uppgifter under 2007/2008 
    Stämman godkänner propositionen med tillägg 

  *Dokumentera och befästa DREVERNS lämplighet som drivande 
    allroundhund.       
  (materialet behöver inte publiceras förrän behov föreligger) 

                        *Uppmuntra och stödja lokalklubbarna att bilda och ingå i resp jakthundgrupp. 
   
§10 Redogörelse av CS-kommittéer 
Avelskommittén:  
Kjell Andersson hänvisar till avelskommittén möte som var före stämman. 
Kjell rapporterar om SKK:s arbete inom aveln. Det informeras också om undersökningar  
angående egenskapspoäng vid drevprov, en del är genetiskt betingat, resterande beror 
på miljö eller slump.  
 
Utställnings- och jaktprovskommittén:  
Roger Lindström informerar om kommande aktiviteter. 
Planerade tävlingar 2007:  
Drever-SM: 2007 i Dalarna den 24 nov 
Har-SM: 2007 på Gotland den 8 dec 
Landskamp i Finland: 2007 den 10 nov 
Småhunds SM den 26 nov 
 
Redaktions- och PR-kommittén: 
Lars Davidsson presenterade medhjälparna till vår fina Dreverbok. 
Lars tryckte på vikten av att rapporteringen i Jyckedata kommer in snarast efter  
det att en aktivitet är slut, för att boken skall vara komplett vid utskicket. 
 
Budgetkommittén:    
Dag Hansson informerar om ekonomin.     
                    
§ 11 Föredragning av CS:s verksamhetsberättelse 
Stämman godkänner verksamhetsberättelsen.   
                 
§ 12 Föredragning av revisorernas berättelse 
I revisorernas frånvaro läser Lennart Davidsson upp revisionsberättelsen. 
. 
§ 13 Fastställande av balansräkning 
Stämman fastställer, enligt revisorernas förslag budget och balansräkning. 
  
§ 14 CS rapport om de uppdrag föregående stämma givit till styrelsen 
Kjell Andersson lämnar en rapport. 
 
 



§ 15 Beslut om ansvarsfrihet för CS 
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 16 Beslut om CS förslag till verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen godkänns av stämman. 
 
§ 17 Beslut om CS förslag till budget 
Ett förslag på att nya medlemmar skall inbjudas till DS. 
Budgeten godkänns av stämman 
. 
§ 18 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
Förslaget från CS är att medlemsavgiften skall vara oföändrad 
300 kr fullvärdig medlem, 30 kr familjemedlem. 
 
§ 19 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till CS 
Stämman väljer följande personer till centralstyrelsen 
Ordförande:       Christoffer Schildt, Halland, omval 1år enhälligt av stämman   
Ord. ledamöter: Roger Lindström, Uppland, omval 2år    

     Jyrki Wouti, Kronoberg, omval 2år  
      Lars Davidsson, Stockholm, omval 2 år 
      Ronny Westin, Västernorrland, nyval 2år 
Suppleanter:       Ann Bengtsson, Halland, omval 2år 
      Claes Carlsson, Blekinge, omval 2år 
      Göran Johnsen, Värmland, nyval 2år 
      Jonas Kriström, Västernorrland, nyval 1år 
      Maria Guldbacke, Västmanland, fyllnadsval 1år  för Martin Ryiander 
     
§ 20 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter  
Stämman väljer följande personer till revisorer och revisorsuppleanter 
Revisorer:  Sture Karlsson, S. Älvsborg, omval 1 år 
 Rune Karlsson, Kronoberg, omval 1 år 
Suppleanter:      Olof Pettersson, Västsvenska, omval 1 år 
      Stig Hellström, Skaraborg, nyval 1 år  
    
§ 21 Val av valberedning 
Till valberedning fram till nästa stämma väljs: 
Arne Liljedahl, Kronoberg (sammankallande), 
Douglas Ahlqvist, Skåne, Björn Edlund, Västernorrland, Bertil Lundvik, Uppland  
och Per-Erik Skog, Dalarna  
  
§ 22 Beslut om omedelbar justering av punkterna 19-21 
Stämman finner att § 19 – 21 är omedelbart justerad.  
  
§ 23 Övriga ärenden 
Jan Domarhed informerar hur Upplands DK i samarbete med övriga jakthundraser har bildat en 
jakthundgrupp, som skall bl a. försöka skapa opinion och påverka rovdjurspolitiken så att det 
fortsättningsvis går att jaga med drivande och ställande hundar. 
Göran Johnsen från Värmlands DK redovisar resultat från en enkätundersökning  som  
Värmlands DK och Jägarförbundet har gjort ang. den vikande stammen av rådjur. 
Christer Filipsson från Filipgårdens Kennel redogör för sin syn i ett disciplinärende angående 
avstängning att registrera valpar under 1 år från SKK. Lennart Davidsson läser upp ett brev från 
revisorerna, där de föreslår att disciplinärenden handhas av rasklubbarna. 
 



 
Arne Liljedahl förslår en förändring av röstningsförfarandet med fullmakter. 
Förslag att CS utreder frågan. 
Håkan Eklund framför en fråga angående ålder, (varför 15 mån i stället för 12 mån) för start på 
drevprov. 
CS får i uppdrag att söka dispans hos SKK.  
 
 
 § 24 Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av hederstecken 
Stämman beslutar på CS förslag utnämnande av hederstecken och hedersledamot. 
Ingen utnämndes till hedersmedlem 
Hederstecken: Lennart Winqvist, Skåne, Hans-Göran Wahlund, Stockholm,  
Agneta Jarmeus, Stockholm, Agneta Alderin, Kalmar, Björn Edlund, Västernorrland,   
Uno Olin, Dalsland, Göran Edman, Dalsland, Leif Borg , Dalsland, Ingvar Karlsson, Dalarna,  
Anneli Karlsson, Dalarna, Anders Andersson, Gävleborg, Kjell Dahlberg, Gävleborg,   
Kurt Jörgensen, Jönköping, Håkan Hedekäll, Östergötland, Svante Olsson Östergötland, 
Jörgen Damm, Östergötland, Nils-Erik Nilsson, Östergötland och Kjell Andersson, Uppland   
Hedersledamot: Agneta Alderin, Kalmar och Kurt Jörgensen, Jönköping. 
  
§ 25 Stämmans avslutande 
Göran Johnsen hälsar alla välkomna till Sunne i Värmland för 2008 års stämma. 
Christoffer Schildt tackar för förtroendet att få vara ordförande ytterligare ett år. 
Därefter förklaras 2007 års dreverstämma för avslutad.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Lindström   Bengt Larsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ivar Ander  Björn Ryberg Åke Andersson     
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