SVENSKA DREVERKLUBBEN
PROTOKOLL fört vid dreverstämman (DS) 15 juni 2013
Älvkarleby Turist och Konferenshotell
Arrangör: Upplands Dreverklubb

§ 1 Stämmans öppnande
Pertti Jokinen hälsar alla välkomna till årets stämma.
Gunilla Styf, kommunfullmäktige i Älvkarleby håller en kort presentation om kommunen.
Därefter förklarar ordförande Martin Svensson stämman för öppnad.
§ 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 Thomas Jarl till vice ordförande.
§ 4 CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman
CS anmäler Lena Lindström till sekreterare och Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson
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 Bengt Larsson, Gävleborgs dk och
Gösta Mörk, Västsvenska 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
Krister Karlsson anmäler ärende under §23 övriga frågor
Stämman godkänner dagordningen.
§ 9 Behandling av förslag från styrelsen och motioner
Förslag 1
En revidering av stadgar för Svenska Dreverklubben har gjorts och ändringarna
redogörs. Stämman bifaller stadgeändringen enhälligt och förslaget förklaras för
omedelbart justrad.
Förslag 2
Angående drevprovsavgift. Styrelsen föreslår att drevprovsavgiften ska bestämmas av
arrangerande lokalklubb, vilket utställning och viltspår görs idag.
Stämman bifaller proposionen enhälligt.
Motion 1
Stödmedlemskap i SDK. Behandlas ej, med nya stadgar är medlemskapet reglerat.

Motion 2
Föreslår att alla nya dreverägare får gratis medlemskap under ett år.
Stämman bifaller motionen.
Motion 3
Ändring av medlemsavgiften från årsavgift som följer kalenderår till rullande årsavgift
Stämman avslår motionen.
Motion 4 och 5
Gällande startavgift på drevprov. Dessa motioner behandlas ej, se förslaget från styrelsen.
Motion 6
Föreslår att CS ser över antalet klubbar uti landet.
Stämman avslår motionen.
Motion 7
Angående nya regler för jaktchampionat
Stämman avslår motionen.
Motion 8
Redovisning av läget med lungödem, bedömning av åtgärder och sanktioner
Stämman avslår motionen
Motion 9
Nuvarande drevprovsregler fortsätter att gälla 2014 och framåt till nästa regelrevidering.
Stämman avslår motionen
§10 Redogörelse för kommitteérnas arbete
Avelskommittén
Kjell Andersson redogör för arbetet i kommittén med blad annat ett samarbete med Tyskland
och rasen Westfalisk dachsbracke. Under fredag em och lördag fm var en uppfödar och
avelskonferens.
Jakt & utställningskommittén
Ingvar Karlsson redogör för vilka tävlingar som kommer att arrangeras under 2013 och
tackar samtidigt de klubbar som var arrangörer 2012.
Redaktions & PR kommittén
Lars Davidsson tackar alla för väl utfört arbete i kommittén. En ny hemsida är under
uppbyggnad. Magnus Wallin visar det första utkastet på nya hemsidan.
Ekonomikommittén
Pertti Jokinen redogör kommittén arbete.
§ 11 CS verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
Martin Svensson hänvisar till dreverboken angående verksamhetsberättelsen.
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.
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
Ingvar Karlsson, Dalarnas dk, omval
Ronny Westin, Västernorrlands dk, omval
Pertti Jokinen, Upplands dk, omval
Lars Davidsson, Stockholms dk, omval
Annika Andersson, Värmlands dk, nyval
Till ordinarie ledamot väljs för en tid av 1 år
Magnus Wallin, Skaraborgs dk, fyllnadsval
Till suppleanter väljs för en tid av 2 år
Göran Hagman, Sörmlands dk, nyval
Till suppleanter väljs för en tid av 1 år
Sabine Svensson Dinning, Kronobergs dk, fyllnadsval
Gunilla Landell, Gävleborgs dk, fyllnadsval

§ 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
Karl-Gustav Jansson, Dalslands dk, nyval
Bo Lindström, Västernorrlands dk, nyval
§ 21 Val av valberedning
Till valberedning väljs för en tid av 1 år
Jonas Kriström, Västernorrlands dk, sammankallade
Per-Erik Skog, Dalarnas dk
Göte Jensen, Dalslands dk
Till valberedning väljs för en tid av 2 år
Siv Bengtsson, Hallands dk
Bo Johansson, Jönköpings dk
§ 22 Beslut om omedelbar justering av punkterna 19-21
Stämman beslutar att dessa paragrafer är omedelbart justerade.

§ 23 Övriga ärenden
Krister Karlsson undrar hur varumärke på drever bör vara.
Martin Svensson informerar, att kontakt kommer att tas med de klubbar som har mässor o.dyl.
Stämmoordförande tackar för en bra genomförd stämma och lämnar över klubban till
ordförande Martin Svensson, vilken överlämnar dreverboken och även medlemskap i
Svenska Dreverklubben 2013 till Karl-Evert Hellsén.
§ 24 Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av förtjänstmedalj
CS meddelar utnämningen av förtjänstmedalj:
Maria Guldbacke, Dalarnas dk, förtjänstmedalj i silver
Håkan Eklund, Västsvenska dk, förtjänstmedalj i silver
Gösta Mörk, Västsvenska dk, förtjänstmedalj i silver
§ 25 Stämmans avslutande
Per-Erik Skoog inbjuder till dreverstämma 2014 vid Tällberg
Martin Svensson tackar för fortsatt förtroende som ordförande och avslutar stämman.
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