SVENSKA DREVERKLUBBEN
PROTOKOLL fört vid dreverstämman (DS) 16 juni 2018
Tylebäck Hotell & Konferens
Arrangör: Hallands Dreverklubb
Ordförande Martin Svensson hälsar alla välkomna till årets stämma.
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 Håkan Hedekäll till ordförande och Bengt-Åke Bengtsson
till vice ordförande.
§ 3 CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman.
CS anmäler Lena Lindström till sekreterare och Lars Rydstedt till vice sekreterare.
§ 4 Val av två justerare som tillsammans med stämmans ordförande skall justera
dagens protokoll, samt två rösträknare.
Till justeringsmän väljer stämman: Gerry Karlsson och Annika Andersson,
samt till rösträknare väljer stämman: Magnus Grahn och Robert Hovnell.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom vald 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 dagordningen.
Stämman fastställer dagordningen.
§ 8 Behandling av förslag från CS och motioner enligt mom. 7 som påverkar budget och
avgifter enligt punkt 12.
Det finns inte några förslag under denna paragraf.
§ 9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Martin Svensson föredrar årsredovisningen och Christian Jansson föredrar balans- och
resultaträkning samt hänvisar till årsboken.
Stämman godkänner den föredragna årsredovisningen och balans- och resultaträkningen.
Kjell Andersson redogör för arbetet med avelsfrågor.
Bo Lindström föredrar revisionsberättelsen.
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Christian Jansson redogör för balans- och resultaträkning.
Stämman fastställer balans- och resultaträkning.

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående dreverstämma givit till styrelsen.
Styrelsen informerar att det har arbetats med RAS.
§ 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 2018 - 2019
Stämman godkänner förslaget till verksamhetsplan.
b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Christian Jansson redogör för rambudgeten och hänvisar till årsboken.
Stämman godkänner rambudgeten enligt styrelsens förslag.
c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsens förslag är oförändrad medlemsavgift.
Stämman godkänner förslaget och fastställer oförändrad medlemsavgift.
§ 13 Beslut om antal ledamöter och suppleanter samt val av ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Förslag från valberedningen är 10 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter i centralstyrelsen.
Stämman bifaller förslaget.
Valen av ordförande, ledamöter och suppleanter har avgjorts genom sluten omröstning.
Vid val av ordförande överlämnas klubban till vice ordförande för stämman.
Val av ordförande, ledamöter och suppleanter
Till ordförande väljs för en tid av 1 år
Håkan Hedekäll, Östergötlands DK, nyval
Stämman fortsätter med ordinarie ordförande för stämman.
Till ordinarie ledamöter välj för en tid av 1 år, fyllnadsval
Martin Svensson, Skaraborgs DK, nyval
Per Björklund, Södra Älvsborgs DK, nyval
Till ordinarie ledamöter väljs för en tid av 2 år
Mikael Tranberg, Värmlands DK, nyval
Peter Karlsson, Östergötlands DK, nyval
Göran Hagman, Sörmlands DK, omval
Charlotta Löfgren, Uppland DK, omval
Till suppleanter väljs för en tid av 1 år, fyllnadsval
Magnus Enocsson, Jönköpings Läns DK, nyval
Jaquline Elgh, Upplands DK, nyval
Till Suppleanter väljs för en tid av 2 år
Elin Bjurström, Stockholms Läns DK, nyval

§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9.
Till Revisorer väljs för en tid av 1 år
Bo Lindström, Västernorrlands DK, omval
Leif Andersson, Västernorrlands DK, omval
Till revisorsuppleanter väljs för en tid av 1 år
Stellan Svensson, Skaraborgs DK, nyval
Pål Lönnegård, Hallands DK, omval
§ 15 Val av valberedning
Till valberedning väljs för en tid av 1 år
Lars Rydstedt, Dalarnas DK, omval, sammankallade
Dag Hansson, Värmlands DK, nyval
Till valberedning väljs för en tid av 2 år
Göran Fastén, Dalarnas DK, nyval
Bo Johansson, Jönköpings läns DK, nyval
Jyrki Vouti, Kronobergs läns DK, nyval
§ 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.
Proposion
Angående reviderade stadgar för Svenska Dreverklubben.
Stämman tillstyrker propositionen med mer än 3/4 majoritet vilket innebär
att stadgarna vinner laga kraft.
Motion 1
Angående avelspoäng på ej utställda avkommor.
Stämman avslår motionen.
Motion 2
Angående justering av drevtiderna i unghundsklassen.
Stämman avslår motionen.
Motion 3
Angående anpassning av datum för det nationella unghundsprovet.
Stämman avslår motionen.
Motion 4
Angående Svenskt utställningschampionat för drever.
Stämman avslår motionen.
Skrivelse från en person redogörs men inget att ta beslut om.

Övriga frågor
Dalsland-Värmland ställer en fråga angående SM uttagningen.
Stämman överlåter åt CS att lösa problemet, eftersom det är CS
som äger SM tävlingen.
Roger Lindström, Upplands DK bjuder in till Dreverstämma 2019,
på Scandic Nord Uppsala.

§ 18 Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av hederstecken
Hedersmedlem
Kjell Andersson, CS
Anders Andersson, CS
Guldmedalj
Gerry Karlsson, Sörmlands DK
Kjell Andersson, CS
Anders Andersson, CS
Hederstecken
Lers Nilsson, Kalmar läns DK
Leif Henriksson, Stockholms läns DK
Kjell Åhlund, Stockholms läns
Göran Hagman, Sörmlands DK
Jyrki Vouti, Kronobergs läns DK
§ 19 Stämmans avslutande
Håkan Hedekäll tackar för förtroendet som ordförande och avslutar stämman.
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