SVENSKA DREVERKLUBBEN
PROTOKOLL fört vid dreverstämman (DS) 29 augusti 2020
Årets stämma sker digitalt med hjälp från SKK angående den tekniska delen.
Ordförande Magnus Enocson hälsar alla välkomna till årets stämma.
Därefter förklaras stämman för öppnad.
.
§ 1 Justering av röstlängden.
Kontroll av delegater görs av Fredrik Bruno SKK.
§ 2 Val av ordförande och vice ordförande för stämman
Stämman väljer Anso Pettersson till ordförande och Bengt Matspers till vice ordförande.
§ 3 CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman.
CS anmäler Lena Lindström till sekreterare och Mikael Karlsson till vice sekreterare.
§ 4 Val av två justerare som tillsammans med stämmans ordförande skall justera dagens
protokoll.
Till justeringsmän väljer stämman: Jakob Bergvall Dalarnas DK och
Kenth Eriksson, Sörmlands DK.
§ 5 Utsedd rösträknare
Fredrik Bruno är utsedd till rösträknare.
Stämman godkänner Fredrik Bruno.
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom vald delegat och personer
enligt § 7 mom. 6.
Stämman beslutar enligt § 7 moment 6.
§ 7 Fråga om stämmodelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Stämman beslutar att kallelse skett enligt stadgarna.
§ 8 Fastställande av dagordningen.
Östergötland anmäler en övrig fråga.
Stämman fastställer dagordningen.

§ 9 Behandling av förslag från CS och motioner enligt mom. 7 som påverkar budget och
avgifter enligt punkt 12.
Proposition 1
Angående kategorin ”ständig medlem”.
CS förslår att kategorin ”ständig medlem” tas bort omgående.
Stämman bifaller motionen.
Proposition 2
Angående medlemsavgiften för medlemmar utanför Sverige.
CS föreslår att medlemsavgiften för medlemmar bosatta utanför Sverige höjs till 600 kr/år.
Stämman bifaller motionen.
§ 10 Redogörelse för kommittéernas arbete.
Avelskommittén: Charlott Jonsson
Jakt- och utställningskommittén: Ingvar Karlsson
Media kommittén: Charlotta Löfgren
Ekonomikommittén: Christian Jansson
Stämman godkänner kommittéernas arbete.
§ 11 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt
revisorernas berättelse.
Christian Jansson redogör för balans- och resultaträkningen.
Leif Andersson läser upp revisionsberättelsen.
Stämman godkänner redovisningen av balans- och resultaträkningen samt revisionsberättelsen.
§ 12 Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut om
enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Stämman fastställer balans- och resultaträkning samt att uppkommen vinst/förlust överförs
i ny räkning.
§ 13 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående Dreverstämma gett till styrelsen.
Tillsätta en grupp och utreda eventuellt stämma vartannat år. Gruppen lämnar en rapport.
Stämman godkänner utredningen.
Proposion 3
Utredning beträffande dreverstämma vartannat år.
Stämman bifaller proposionen.
Proposion 4
Under förutsättning att dreverstämman beslutar att gå vidare med CS proposion om att
dreverstämmanskall hållas vartannat år.
Stämman bifaller proposionen.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman ger styrelsen förutom Martin Svensson ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§ 15 Beslut om styrelsens förslag till:
A. Verksamhetsplan.
Stämman godkänner verksamhetsplanen.
B. Rambudget.
Stämman godkänner rambudgeten.
C. Avgifter för kommande verksamhetsår.
Förslag på en höjning av medlemsavgiften för utländska medlemmar till 600 kr, övriga
medlemmar oförändrad, 400 årsmedlem, 50kr familjemedlem 200 kr ungdomsmedlem.
Ständig medlem tas bort se § 9.
Stämman bifaller förslaget.
§ 16 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna.
Stämman beslutar att styrelsen består av 1 ordförande, 10 ledamöter och 1 suppleant
i enlighet med stadgarna.
§ 17 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8 i stadgarna,
samt beslut om suppleanternas tjästgöringsordning.
Till ordförande väljs för en tid av 1 år
Magnus Enocson, Jönköpings Läns DK
Till ordinarie ledamöter väljs för en tid av 2 år (sluten omröstning)
Charlotta Löfgren, Upplands DK, omval
Charlott Jonsson, Kalmar Läns DK, nyval
Göran Hagman, Sörmlands DK, omval
Jakob Bergvall, Dalarnas DK, nyval
Till ordinarie ledamot väljs för en tid av 1 år, fyllnadsval
Annika Helgesson, Västsvenska DK, nyval
Till suppleant väljs för en tid av 2 år
Mikael Tranberg, Värmlands DK, nyval
§ 18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Till revisorer väljs för en tid av 1 år
Leif Andersson, Västernorrlands DK, omval
Stig Dahlen, Upplands DK, omval
Till revisorssuppleanter väljs för en tid av 1 år
Henrik Mårts, Dalarnas DK, nyval
Pål Lönnergård, Hallands DK, omval

§ 19 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Till valberedning väljs för en tid av 1 år
Lars Rydstedt, Dalarnas DK, omval, sammankallade
Till valberedning väljs för en tid av 2 år
Bo Johansson, Jönköpings läns DK, omval
Bo Lindström, Västernorrlands DK, nyval
§ 20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-19.
Stämman beslutar att dessa paragrafer är omedelbart justerade.
§ 21 Övriga ärenden (motioner) som av styrelsen hänskjutits till stämman eller som
lokalklubb/medlem anmälts till styrelsen för behandling av stämman.
Motion 1
Förslag om att införa garanti mot lungödem.
Stämman avslår motionen.
Motion 2
Förslag på förändringar för provverksamheten gällande drever.
Stämman avslår motionen.
Motion 3
Drever, en hund med stort hjärta och mycket jaktlust.
Stämman avslår motionen.
Motion 4
Förläggning av Dreverstämman.
Stämman avslår motionen.
Motion 5
Drevprovsregler
Stämman beslutar att denna motion överlämnas till regelgruppen och att
motionen anses vara besvarad.
Motion 6
Uttagningsregler till Drever SM.
Stämman avslår motionen.
Motion 7
Losstid vid drevprov.
Stämman avslår motionen.
Övrig anmäld fråga från Östergötlands DK
Önskemål att CS ha ett färdigt förslag på drevprovsreglerna senast 1 februari 2021.
Frågan överlämnas till CS.

§ 22 Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av hederstecken.
Utdelande av stipendium i samarbete med Agria.
Hederstecken
Klas-Göran Lindberg, Värmlands DK
Christian Janson, Värmlands DK
Malte Johansson, Blekinge DK
Håkan Knutsson, Blekinge DK
Ewert Gunnarsson, Blekinge DK
Ronny Westin, Västernorrlands DK
Per-Erik Skoog, Dalarnas DK
Anette Larsson Fredriksson, Sörmlands DK
Tomas Eklöf, Sörmlands DK
Årets viltspårhund
Simbackens Viktor, äg Leif Gustafsson, Bredaryd
Årets uppfödare
Kennel River Race, äg Johan Lindström, Bälinge
Årets utställningshund
Utsågs inte därför att utställningsverksamheten inte kunnat genomföras till fullo
under rådande pandemi.
§ 21 Stämmans avslutande
Magnus Enocson tackar för förtroendet att leda Svenska Dreverklubben ytterligare ett år.
Tackar samtidigt Jaquline Elgh och Jim Söderberg för deras arbete i CS.
Roger Lindström, Upplands DK bjuder in till 2021 års Dreverstämma i Uppsala.
Magnus Enocson tackar Anso Pettersson och Fredrik Bruno från SKK för hjälpen med stämman
och förklarar stämman för avslutad.
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