SVENSKA DREVERKLUBBEN
PROTOKOLL fört vid dreverstämman (DS) 14 juni 2014
Quality Spa & Resort Dalecarlia, Tällberg
Arrangör: Dalarnas Dreverklubb

Ordförande Martin Svensson hälsar alla välkomna till årets stämma.
En tyst minut hålls för att hedra minnet av de som under året 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 Mats Stenmark till ordförande och Per-Erik Skog till vice ordförande.
§ 3 CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman.
CS anmäler Lena Lindström till sekreterare och Anneli Widén Hedekäll till vice sekreterare.
§ 4 Val av två justerare som tillsammans med stämmans ordförande skall justera
dagens protokoll, samt två rösträknare.
Till justeringsmän väljer stämman Magnus Grahn och Ing-Mari Grahn Jönköpings dk och
till rösträknare väljer stämman Kjell Svensson Skaraborgs dk och Hans Johansson
Jönköpings 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 inget att behandla under denna paragraf.
§9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Martin Svensson föredrar årsredovisningen samt hänvisar till årsboken.
Stämman godkänner den föredragna årsredovisningen.
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Stämman fastställer balans- och resultaträkning.

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående dreverstämma givit till styrelsen.
Martin Svensson avger rapport om de uppdrag styrelsen fick vid föregående stämma.
Drevprovsavgiften, gratis medlemskap och stadgar, samtliga uppdrag har utförts.
Stämman godkänner rapporten.
§ 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 2014-2015
Stämman godkänner förslaget till verksamhetsplan.
b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Pertti Jokinen redogör för rambudgeten 2014 och 2015
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
tjästgöringsordning.
Förslag från valberedningen är en minskning av en ordinarie ledamot och en suppleant från
10 – 9 ordinarie ledamöter och 3 – 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, nyval
Charlotta Löfgren, Kalmars läns DK, nyval
Till suppleanter väljs för en tid av 2 år
Johan Berggren, Kronobergs läns DK , nyval
Till suppleanter väljs för en tid av 1 år fyllnadsval
Dick Edman, Västsvenska DK, nyval
Tjänstgöringsordning enligt följande:
Johan Berggren 1:a och Dick Edman 2:a
§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9.
Till Revisorer väljs för en tid av 1 år
Christian Jansson, Värmlands DK, omval
Bo Lindström, Västernorrlands DK, nyval
Till revisorsuppleanter väljs för en tid av 1 år
Håkan Löfgren, Jönköpings DK, nyval
Tobias Lund, Dalslands DK, nyval
§ 15 Val av valberedning
Till valberedning väljs för en tid av 1 år sammankallande
Jonas Kriström, Västernorrlands DK, omval
Till valberedning väljs för en tid av 2 år
Per-Erik Skog, Dalarnas DK, omval
Göte Jensen, Dalslands DK, omval

§ 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.
Information/förslag från centralstyrelsen:
Det är valfritt att erhålla hederstecken istället för silvermedalj fr o m 2015.
Centralstyrelsen har beslutat att backa på att verksamhetsområdet skall vara hela Sverige, för
att det skall harmonisera med drevprovsreglerna.
Motion 1
Angående införande av regioner i SDK.
Stämman avslår motionen efter votering och rösträkning.
Motion 2
Domarutrustning.
Stämman avslår motionen.
Motion 3
Drever-SM skall vara ett tvådagarsprov.
Stämman avslår motionen efter votering och rösträkning.
Motion 4
Regelverk till hjälp för avelsarbetet.
Stämman anser att motionen är besvarad.
Motion 5
Angående förankring av nya regler.
Ändringar i drevprovsanvisningar, championatsregler etc måste först upp på DS innan
fastställande.
Stämman bifaller motionen.
Motion 6
Motion arbete med lungödem.
Stämman avslår motionen
Motion 7
Angående stadgeändring om utökad tid för hållande av årsmöte och inskickande av motioner
till DS
Stämman avslår motionen
Motion 8
Höja kraven på de hanar som skall stå på ”Rekommenderad till fortsatt avel”.
Stämman tillstyrker motionen.
Förslag angående datum för stämmans tidigareläggande.
Förslaget diskuteras.
Förslag Drever-SM
Håkan Hedekäll informerar om arbetet med kvaldistrikt inför Drever-SM.
Ett påstående, att det vore bra om centralstyrelsen kan redovisa vad som görs för att öka
medlemsantalet.
Svenska Kennelklubben uppvaktar Svenska Dreverklubben med en liten pokal för sina 70 år.
Därefter tackar mötesordförande för ett bra och konstruktivt möte.
Martin Svensson överlämnar en tröja och keps till mötesordförande Mats Stenmark.

§ 18 Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av hederstecken
Hedersmedlem
Håkan Hedekäll, CS
Guldmedalj
Håkan Hedekäll, CS
Silvermedalj
Anders Eriksson, Sörmlands DK
Bo Malmberg, Sörmlands DK
Anders Blomberg, CS
Magnus Wallin, CS
Christoffer Cederberg, Dalarnas DK
§ 19 Stämmans avslutande
Martin Svensson meddelar att nästa års stämma arrangeras av Skaraborgs dk på
Knistad Hotell & Konferens.
Martin Svensson avslutar stämman.
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