Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma i
Sätra Brunn, Sala den 19 juni 2010
§ 1 Stämmans öppnande
Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga
deltagare välkomna och förklarar därmed stämman öppnad.
Christoffer meddelar att medlemmen Alf Hedlund (Gävleborgs DK) avled
den 12 sept. 2009. Till minnet av Alf hålls en tyst minut.
Christoffer berättar kortfattat om verksamheten. Bland annat nämner han
att antalet registreringar av hundar har ökat med ca 15 procent men att
antalet medlemmar i klubben minskar med ca 100 per år.
§2

Justering av röstlängden
Stämman beslutar att röstlängden justeras vid behov.

§3

Val av ordförande och vice ordföranden för stämman
Stämman väljer Ivar Ander till ordförande. Som vice ordförande väljs
Ted Lindström.

§4

CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman
CS anmäler Elisabeth Gester.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med
stämmans ordförande skall justera protokollet
Stämman väljer Kaj Rosenkvist och Mats Persson.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valt ombud och av
personer enligt § 7 mom 6
Ordföranden redogör för innehållet i § 7 mom 6. Stämman beslutar i
enlighet med paragrafens lydelse.

§7

Fråga om stämmoombuden blivit stadgeenligt kallade
Siv Bengtsson rapporterar att kallelsen till stämman skickades ut den
5 maj 2010. Stämman beslutar att detta skett enligt stadgarna.

§8

Fastställande av dagordning
Arne Liljedahl (Kronoberg) önskar tillägg till dagordningen. Den punkt
han önskar ta upp läggs till § 23 Övriga frågor. Efter detta tillägg beslutar
stämman att fastställa den föreslagna dagordningen.

§9

Behandling av motioner enligt mom 7 och förslag från CS
Motioner
Motion nr 1 från Västsvenska DK gällande förslag om ett ökat antal
gemensamma domarkonferenser med andra rasklubbar som dömer efter
samma regelböcker.
Stämman bifaller motionen.

Motion nr 2 från Upplands DK gällande höjning av startavgiften för
drevprov från nuvarande 350 kronor till minst 500 kronor.
Flera delegater anser att höjningen skulle bli alltför hög. CS tillstyrker
motionen med motiveringen att höjningen kan locka fler att bli domare.
Stämman avslår motionen.
Motion nr 3 från Östergötlands DK gällande rätten för arrangerande
lokalklubb att, vid drever-SM, alltid kunna delta med en klubbhund.
Stämman avslår motionen.
Motion nr 4 från Östergötlands DK gällande valmöjlighet till en- eller
tvådomarsystem vid SM-tävlingar.
Efter inlägg från ett flertal delegater beslutar stämman, efter votering, att
bifalla motionen. Röstningen ger följande resultat: 51 delegater bifaller
och 32 avslår.
Septembermeddelandet
Christoffer redogör för dreverklubbens informationskanaler. Dessa är
årsboken, webbplatsen och septembermeddelandet. CS föreslår att det
sistnämnda läggs ned med hänsyn till rådande ekonomi samt att
uppgifterna finns i årsboken som skickas ut redan före sommaren.
Efter ett antal inlägg beslutar stämman, efter votering, att avslå CS förslag.
Röstningen ger följande resultat: 51 delegater avslår och 31 bifaller.
§ 10

Redogörelse för kommittéernas arbete, speciellt med avelsfrågor
Avelskommittén Kjell Andersson:
Vårt huvudarbete är att revidera RAS. Viktigaste frågan är att bevara
avelsbasen och att bekämpa lungödem.
Jakt- och utställningskommittén Roger Lindström:
Roger hänvisar till den information om utredningsarbetet gällande
drevprovs- och championatsreglerna som getts under förmiddagens
seminarium.
Redaktions- och PRkommittén Lars Davidsson:
Lars hänvisar till årsboken samt riktade ett stort tack till de medlemmar
som arbetat med att framställa boken.
Ekonomikommittén Dag Hansson:
Dag rapporterar att föregående budgetår gav ett överskott på ca
16 000 kronor. Innevarande år beräknas det uppstå förlust vilket gör att
Dag är bekymrad för det ekonomiska läget.

§ 11

CS verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
Allt finns redovisat i årsboken. Stämman godkänner denna redovisning.

§ 12

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen finns i årsboken. Stämman godkänner berättelsen
och därmed läggs den till handlingarna.
§ 13

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
uppkommen vinst eller förlust
Stämman fastställer balans- och resultaträkningen för 2009 samt beslutar
att föra över vinsten till innevarande räkenskapsår.

§ 14

CS rapport om de uppdrag föregående stämma givit till styrelsen
Christoffer rapporterar att de uppdrag som styrelsen fått vid föregående
stämma har genomförts. Frågor som t.ex. rekrytering och avelsarbete är
ett ständigt löpande arbete. Stämman godkänner redogörelsen.

§ 15

Beslut om ansvarsfrihet för CS
Stämman beviljar CS ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 16

Beslut om CS förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen presenteras av Göran Johnsen. Enligt förslaget ska CS
ex.vis arbeta med att utveckla sitt interna arbete, hindra spridning av
lungödem, utveckla avelsrådgivningen, öka samarbetet med andra
jakthundsklubbar och stödja marknadsföringen.
Stämman beslutar att ge CS i uppdrag att arbeta efter den föreslagna
verksamhetsplanen.

§ 17

Beslut om CS förslag till budget
Dag Hansson föredrar den förelagda budgeten för innevarande år. I den
redovisas bl.a. extra kostnader för nedläggning av kansliet och kostnader
för nytt bokföringsprogram. Kostnaderna för kansliet beräknas till
350 000 kronor vilket innebär en besparing på ca 30 – 40 000 kronor i
jämförelse med tidigare år.
Dag beräknar att portokostnaden kommer att öka med 15 – 17 procent
och totalt sett så visar budgeten på ett stort underskott. Detta gör att det
ekonomiska läget inte ser ljust ut just nu. Det som bl.a. behövs är att
intäkterna ökar.
Närmare detaljer om budgeten finns i årsboken.
På fråga om det är möjligt att minska kostnaden för årsboken svarar Dag
att han tycker att den ska behålla den kvalitet som den har. Stämmans
deltagare instämmer.
Stämman godkänner budgetplanen.

§ 18

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Dag Hansson föredrar ett förslag från CS att höja medlemsavgiften med
50 kronor/år. Ett antal delegater tillstyrker förslaget. Johan Fred
(Västsvenska) framställer ett förslag om att även höja, med förslagsvis
20 kronor/år, avgiften för familjemedlemmar.
Stämman beslutar att höja medlemsavgiften med 50 kronor resp.

20 kronor/år. Den nya årsavgiften blir därmed 350 kronor resp. 50 kronor.
§ 19

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till CS
Stämman beslutar att välja Christoffer Schildt till ordförande för ett år
(omval). Beslutet är enhälligt.
Till styrelseledamöter för två år väljs Kjell Andersson, Anders Andersson,
Håkan Hedekäll (samtliga omval), Leif Granlöv och Anders Blomberg
(båda nyval).
Till styrelsesuppleanter för två år väljs Maria Guldbacke (omval) och
Mikael Franson (nyval).

§ 20

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Stämman beslutar att välja Lars Olofsson och Christian Jansson (båda
nyval) till ordinarie revisorer samt Bertil Lundvik (omval) och Håkan
Holmgren (nyval) till suppleanter. Samtliga valda för ett år.

§ 21

Val av valberedning
Stämman väljer Per Erik Skog (Dalarna), Björn Edlund (Västernorrland),
Douglas Ahlqvist (Skåne), Håkan Eklund (Västsvenska) och Sture
Carlsson (SÖ Älvsborg). Samtliga är omval.

§ 22

Beslut om omedelbar justering av punkterna 19 – 21
Stämman beslutar om omedelbar justering av §§ 19 – 21.

§ 23

Övriga ärenden
a) Mötesordföranden Ivar Ander läser upp en skrivelse från Mats
Bertilsson (Västsvenska) om ett tillägg till CS arbetsuppgifter 2010/2011. I
skrivelsen framställs önskemål om att CS ska arbeta för en begränsning av
de stora rovdjuren och vildsvinens fortsatta utbredning samt verka för att
rovdjursfria områden av statens marker upplåts för träning och jaktprov av
löshundar.
Stämman beslutar att överlämna skrivelsen till CS.
b) Håkan Hedekäll redogör för den omfördelning mellan distrikten som
har gjorts när det gäller deltagande av hundar vid SM. Skälet till detta är
att man anser att det varit en snedfördelning om man jämför antalet
medlemmar med antalet platser.
Stämman ger CS i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
c) CS har fått in en motion från Södermanland som handlar om att man
borde erhålla någon slags minne i de fall man har fått ett vandringspris
som sedan lämnas till nästa års vinnare. Motionen kom egentligen in för
sent och tas därför upp under denna punkt. CS föreslår att stämman tar
ställning till motionen.
Stämman beslutar att tillstyrka motionen.

d) Christoffer Schildt tar upp frågan om medlemsrekrytering och i
samband med detta nämner han det aktivitetsstöd på 4000 kronor som
lämnas ut till resp. lokalklubb som arrangerar utåtriktad verksamhet.
Antalet starter i provverksamheterna har minskat. Detta är oroande med
tanke på avelsunderlaget och utvecklingen av rasen.
Tillägg enligt § 8: På fråga om vad styrelsen gör för att bemöta
”jaktmotståndare och rovdjurskramare” svarar Christoffer att man arbetar
tillsammans med Jägarförbundet samt med andra klubbar för drivande
hundar. Det gäller att, som han uttryckte det, söka allierade i den här
frågan.
Douglas Ahlqvist (Skåne) menar att resp. kommittés redogörelse för sitt
arbete är alltför kortfattad och framställer därför ett önskemål om en något
mer utförlig presentation. Han tar även upp septembermeddelandet. Med
tanke på det rådande ekonomiska läget ser han gärna att den frågan tas upp
igen.
§ 24

Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av hederstecken
På förslag från CS tilldelas Siv Bengtsson (Halland), Dag Hansson
(Värmland) och Walde Dahlstrand (Dalsland) hedersmedlemsskap i
Svenska Dreverklubben.
Stämman beslutar enligt CS förslag.
Hederstecken i guld tilldelas: Ted Lindström (Uppland), Bertil Haglund
(Dalarna) och Ivar Ander (Västmanland).
Hederstecken i silver tilldelas: Jörgen Johansson (Kronoberg),
Stig Löfgren (Västsvenska), Lars Elgh, Urban Strandberg, Marie Lindberg,
Anders Neman och Eivor Lindström (samtliga Västmanland).

§ 25

Stämmans avslutande
Stämmans ordförande tackar alla närvarande för visat intresse.
Ordförande Christoffer Schildt tackar delegaterna för visat förtroende och
avslutar därefter mötet.

Dag som ovan
……………………………………..
Elisabeth Gester

Stämmoprotokollet justeras:

…………………………………
Ivar Ander

…………………………………
Kaj Rosenkvist

………………………………….
Mats Persson

