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Utredning Svenska dreverklubbens dreverstämma 

 

Bakgrund  

Vid Svenska dreverklubbens årsmöte (dreverstämma) 2019 beslutades att en utredning skulle 

genomföras i syfte att undersöka förutsättningarna av att genomföra dreverstämman vartannat 

år, detta efter en proposition från centralstyrelsen (Cs). Efter detta beslut tillsatte Cs under 

hösten 2019 en arbetsgrupp vilken hade till uppgift att effektuera dreverstämmans beslut. 

Arbetsgrupp   

Arbetsgruppen har bestått av Roger Lindström Upplands dreverklubb (DK) sammankallande, 

Kaj Rosenqvist Skånes DK, Bo Wallin Västsvenska DK och Tomas Åslund Västernorrlands 

DK. Samtliga i gruppen har lång erfarenhet av arbete inom Svenska dreverklubben (SDK), 

lokalklubbar, Svenska kennelklubben (SKK) samt närvarat vid ett flertal dreverstämmor. 

Arbetsgruppens medlemmar har även stor och bred erfarenhet av andra stora organisationer 

både i sina yrkesroller som i privatlivet. 

Arbetsgruppens arbete 

Arbetsgruppen har genomfört två arbetsmöten (telefonmöten) samt i övrigt har korrespondens 

genomförts via mail samt telefonsamtal. Arbetsgruppen har intervjuat representanter för 

Svenska Beagleklubben, Svenska Taxklubben, Svenska Vorstehklubben samt Svenska 

Bassetklubben.  

Källor 

Intervjuer har genomförts med Svenska Beagleklubben, Sven Granström ordförande samt 

Ingemar Zentio ledamot. Svenska Taxklubben, Gerhard Lilliestierna ordförande och Maria 

Johansson ordförande lokalklubb. Svenska Vorstehklubben, Rolf Grönstedt ordförande. 

Svenska Bassetklubben Håkan Hemäng ordförande med flera. 

 

Information/Fakta 

Svenska Beagleklubben har ca 1600 medlemmar fördelade på 14 lokalklubbar. Sedan ca 30 år 

tillbaka i tiden genomför Svenska Beagleklubben sina årsmöten (stämmor) var annat år. Syftet 

med detta var av ekonomiska skäl samt att styrelsen skulle få arbetsro under en längre 

mandatperiod. Årsmötet (stämman) genomförs jämna år. 

Om det uppstår fråga eller frågor där styrelsen inte har mandat att besluta om, under ett år då 

det inte ska genomföras årsmöte, finns det två alternativ att avgöra frågan på: 

 

• Kalla till ett extra årsmöte. Detta har inte inträffat under alla dessa år sedan 

Beagleklubben införde årsmöte vartannat år. 

• Kalla skriftligen till telefon alternativt videomöte med ställd fråga, de delegater som 

var lokalklubbarnas delegater vid senaste ordinarie årsmöte, för att då avgöra frågan.  
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Svenska Taxklubben har över 5000 medlemmar fördelade på 20 lokalklubbar. Svenska 

Taxklubben genomför sitt fullmäktige (stämma) vartannat år. Syftet med detta är av 

ekonomiska skäl samt att styrelsen ska få arbetsro under en längre mandatperiod. Fullmäktige 

(stämman) genomförs ojämna år. Det har även varit på förslag att genomföra fullmäktige 

(stämman) vart tredje år. 

 

Om det uppstår fråga eller frågor där styrelsen inte har mandat att besluta om, under ett år då 

det inte ska genomföras fullmäktige, kan det kallas till extra fullmäktige. Följande tre 

alternativ kan kalla till extra fullmäktige: 

• Revisorerna  

• Om minst 1/3 av fullmäktige delegaterna så yrkar.  

• Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktige om styrelsen bedömer att särskilda 

skäl för detta föreligger.   

 

Svenska Vorstehklubben har ca 2500 medlemmar fördelade på 10 lokalklubbar. Svenska 

Vorstehklubben genomför sitt fullmäktige (stämma) vartannat år. Syftet med det är av 

ekonomiska skäl samt att styrelsen ska få arbetsro under en längre mandatperiod. Har tidigare 

haft varje år och ambulerande i Sverige, numera är det permanentat till Stockholmsområdet av 

praktiska och ekonomiska skäl. Fullmäktige (stämman) genomförs ojämna år.  

 

Om det uppstår fråga eller frågor där styrelsen inte har mandat att besluta om, under ett år då 

det inte ska genomföras fullmäktige, kan det kallas till extra fullmäktige. Följande tre 

alternativ kan kalla till extra fullmäktige: 

• Revisorerna  

• Om minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar.  

• Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktige om styrelsen bedömer att särskilda 

skäl för detta föreligger.   

 

Svenska Bassettklubben är uppdelat på fem lokalklubbar och fyra rasklubbar. Svenska 

Bassettklubben genomför sitt fullmäktige (stämma) vartannat år. Fullmäktige (stämma) 

genomförs jämna år. 

 

Om det uppstår fråga eller frågor där styrelsen inte har mandat att besluta om, under ett år då 

det inte ska genomföras fullmäktige kan det kallas till extra fullmäktige. Följande alternativ 

kan kalla till extra fullmäktige: 

• Revisorerna  

• Om minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar.  

• Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktige om styrelsen bedömer att särskilda 

skäl för detta föreligger. 
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Nackdelar 

Om SDK skulle komma fram till att dreverstämman ska genomföras vart annat år istället för 

som nu årligen har arbetsgruppen identifierat följande nackdelar: 

• Inga fysiska möten med personliga kontakter under årsmötesfritt år. 

• Lokalklubb som årligen arrangerar dreverstämman förlorar intäkter. 

• Att i dreverstämmans årliga event inte kunna få ta del av exempel information 

avseende avel, jyckedata samt övriga föreläsningar. 

 

Fördelar 

De fördelar som arbetsgruppen har identifierat om SDK skulle komma fram till att 

dreverstämman ska genomföras vartannat år är följande: 

• Inga utgifter för lokalklubbarna vartannat år. 

• Mindre kostnader för SDK och Cs. 

• Arbetsro för såväl Cs som lokalklubbarna, vilket innebär större möjlighet till strategisk 

långsiktighet. 

 

Sammanfattning 

Arbetsgruppen har under denna utredning varit i kontakt med ett flertal hundklubbar. Det har 

påpekats om fördelar med att förlägga årsmöte vartannat år. Det har framkommit att det 

innebär arbetsro samt ekonomiska fördelar. Arbetsgruppen har noga övervägt fördelarna med 

den ordning som råder idag inom SDK med årlig dreverstämma mot ett alternativ med en 

dreverstämma vartannat år.  

Arbetsgruppens förslag 

Arbetsgruppen föreslår därför, efter genomförd utredning, att Cs lägger en proposition till 

dreverstämman avseende en stadgeändring om att dreverstämman genomförs vartannat år 

med början 2022 och därefter återkommande under jämna år.  

Utöver ovan förslag rekommenderar arbetsgruppen att Cs anordnar följande konferenser och 

utbildningar i syfte att skapa en tydligare struktur i syfte att kunna få fram mer harmoniska 

beslut inom Svenska dreverklubben: 

• ordförandekonferens 

• avels och uppfödarkonferens 

• styrelseutbildning 

• regional ordförande/lokalklubbskonferens 

• central familj och dreverhelg  

• mm 

Några av ovan uppräknade aktiviteter anser arbetsgruppen bör vara årliga aktiviteter. De 

aktiviteter som inte är årliga bör genomföras de år som inte ordinarie dreverstämma 

genomförs. 

 

Roger Lindström Bo Wallin        Kaj Rosenkvist          Tomas Åslund 

  


