
 

 

                                                              

 

 

SVENSKA DREVERKLUBBEN  

 
PROTOKOLL fört vid dreverstämman (DS) 19 juni 2021 
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 SKK till ordförande och Roger Lindström Upplands DK till vice ordförande. 

 

§  3 CS anmälan om protokollförare/sekreterare vid stämman. 

CS anmäler  

Lena Lindström till sekreterare och Arvid Örde Upplands DK till vice sekreterare. 

 

§  4 Val av två justerare som tillsammans med stämmans ordförande skall justera dagens 

protokoll. 

Till justeringsmän väljer stämman:  

Kjell Jonsson Kalmars DK och Per Björklund Södra Älvsborgs 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. 

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 Avelsdiplom för tikar. 

CS förslag på nya beräkningar för att få avelsdiplom. 

Stämman bifaller propositionen. 

 

Proposition 2 

Angående Tillgodoräknade av avelspoäng för hane och tik. 

CS förslag för att tillgodoräkna sig avelspoäng. 

Votering begärs, antal röstande är 116, resultatet är bifall 96 röster mot avslag 19 och 1 avstår. 

Stämman bifaller propositionen 

 

Proposition 3 

Angående Årsboken. 

Arbetet med årsboken kommer att förändras, åligger det lokalklubbarna att vara noggranna med 

provberättelse och utställningskritiker. 

Stämman bifaller propositionen. 

 

Ordförande anser att motion 4 och proposition 4 gällande årsstämman 1 år eller 2 år, ska tas i 

följd, av den anledningen flyttas motionen till denna paragraf.  

Stämman godkänner ändringen. 

 

Motion 4 

Angående Årlig dreverstämma.  

Att dreverstämman hålls årligen och mandatperioden bibehålls enligt nuvarande stadgar.  

Centralstyrelsen hänvisar till stämmobeslut 2020, och anser att motionen ska avslås. 

Votering begärs, antal röstande är 114, resultatet är bifall 61 röster och avslag 53 röster. 

Stämman bifaller att det är CS beslut som gäller.  

 

Proposition 4 

Angående Stämma vartannat år. 

Vid DS 2020 togs ett inriktningsbeslut att i framtiden hålla dreverstämma vart annat år. 

CS föreslår att erforderliga stadgeändringar görs. 

Votering begärs, antal röstande är 107, resultatet är bifall 72 och avslag 35.  

Stämman bifaller propositionen 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 10 Redogörelse för kommittéernas arbete. 

Fullmäktige anser att redogörelserna är föredragna. Hänvisar till utskick av stämmohandlingar. 

Stämman godkänner redogörelserna. 

 

§ 11 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt 

revisorernas berättelse. 

Årsredovisningen hänvisas till redan utskick av stämmohandlingar. 

Christian Jansson redogör för balans- och resultaträkningen. 

Leif Andersson läser upp revisionsberättelsen. 

Stämman godkänner redogörelserna. 

 

§ 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. 

Stämman godkänner handlingarna. 

 

§ 13 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående Dreverstämma gett till styrelsen. 

Finns inga uppdrag från 2020 års stämma. 

 

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.  

 

§ 15 Beslut om styrelsens förslag till: 

A. Verksamhetsplan. 

Stämman bifaller verksamhetsplanen. 

B. Rambudget. 

Christian Janson redovisar rambudgeten. 

Stämman bifaller rambudgeten. 

C. Avgifter för kommande verksamhetsår. 

Samma medlemsavgifter som tidigare.  

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 2 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 

Lars Rydstedt, Dalarnas DK, nyval 

Till ordinarie ledamöter väljs för en tid av 2 år  

Annika Helgesson, Skaraborgs DK, omval 

Christian Janson, Värmlands DK, omval 

Roger Lindström, Upplands DK, nyval 

Mikael Tranberg, Värmlands DK, nyval 

Bo Engholm, Värmlands DK, nyval 



 

 

 

Till ordinarie ledamot väljs för en tid av 1 år, fyllnadsval 

Jenny Häggström, Västerbottens DK, nyval 

Till suppleant väljs för en tid av 2 år 

Ingvar Andersson, Skaraborgs DK, nyval 

Till suppleant väljs för en tid av 1 år 

Pernilla Jansson, Sörmlands DK, nyval  

Valresultatet är enhälligt  

 

§ 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, omval   

Pål Lönnergård, Hallands DK, omval 

Valresultatet är enhälligt 

§ 19 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

Till valberedning väljs för en tid av 1 år  

Bo Johansson, Jönköpings läns DK, nyval, sammankallande 

Till valberedning väljs för en tid av 2 år 

Dag Hansson, Värmlands DK, omval 

Erik Wassdahl, Jämlands DK, omval 

Till valberedning väljs för en tid av 1 år 

Martin Rydiander, Kronbergs läns DK, nyval 

Valresultatet är enhälligt 

 

§ 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 och 3 

Förslag om anskaffande av digital teknik. 

Stämman bifaller motionerna. 

  

Motion 2 

Förslag angående uttagningsreglerna till Drever SM. 

Stämman avslår motionen.  

 

Motion 4 

Angående årlig dreverstämma. 

Se §9 där beslut togs. 

 

 

 

 



 

 

 

Motion 5 

Drevprovsregler 

Centralstyrelsen yrkar på avslag på motionen, vilket röstningen gäller. 

Votering begärs, bifall 42 röster avslag 69 röster 

Stämman avslår motionen.  

                                      

§ 22 Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av hederstecken. 

Utdelande av stipendium i samarbete med Agria. 

Guldmedalj och hedersmedlem 

Ronny Westin, Västernorrlands DK 

Guldmedalj 

Bo Johansson, Jönköpings Läns DK 

Hederstecken 

Charlotta Löfgren, Upplands DK 

Mikael Karlsson, Dalarnas DK 

Bengt Matspers, Dalarnas DK 

 

Årets viltspårhund 

Hyttänget´s Sniff, ägare Martin Fix 

Årets uppfödare 

Simbackens Kennel äg. Annika Berggren, Johan Berggren och Emma Berggren. 

Årets utställningshund 

Utsågs inte därför att utställningsverksamheten inte kunnat genomföras till fullo 

under rådande pandemi. 

 

§ 21 Stämmans avslutande 

Magnus Enocson tackar Anso Pettersson och Fredrik Bruno från SKK för hjälpen med stämman  

och förklarar stämman för avslutad. 

 

 

Vid protokollet  

 

 

Lena Lindström   Arvid Örde 

 

 

Mötesordförande   Vice mötesordförande 

 

 

Anso Pettersson      Roger Lindström   

 

 

Justerare    Justerare    

 

 

Kjell Jonsson    Per Björklund 

 



 

 

  

 

 

 
 


