Fastställande av stadgar för att anpassa dessa till
att Dreverstämman hålls vartannat år
Yrkande
Centralstyrelsen yrkar på att stadgeändringen som antogs 2021 med enkel majoritet (drygt 2/3) ska
fastställas vid Dreverstämman 2022 för anpassa stadgarna till att Dreverstämma ska hållas vartannat år
från i år, samt att Dreverstämma i framtiden genomförs vid jämna år för att inte hållas samma år som SKK
håller sitt Kennelfullmäktige.

Bakgrund till propositionen
2019 års Dreverstämma beslutade om bifall till proposition nr 2 om att tillsätta en arbetsgrupp för att se
över om Svenska Dreverklubben kan hålla stämma vartannat år i stället för som nu varje år.
2020 års Dreverstämma beslutade i § 13 proposition 3 med 102 bifallsröster mot 35 avslagsröster (knappt
3/4 majoritet) att Dreverstämman ska hållas vartannat år och att CS ska arbeta igenom och föreslå de
stadgeändringar som behövs.
2021 års Dreverstämma beslutade i § 9 proposition 4 med 72 bifallsröster mot 35 avslagsröster (drygt 2/3
majoritet) att anta föreliggande stadgeändringsförslag.
I samma fråga behandlades motion (nr 4) om att bibehålla Dreverstämma varje år. Motionen avslogs med
61 röster mot 53. Därmed är frågan om att genomföra Dreverstämma vartannat år antaget vid två på
varandra följande ordinarie Dreverstämmor och beslutet härom fastställt.
Kvar att genomföra vid 2022 års Dreverstämma är att fastställa de stadgeändringar som togs med enkel
majoritet (drygt 2/3 majoritet) 2021. När det är genomfört stämmer stadgarna överens med beslutet att
genomföra Dreverstämma vartannat år

Förslag till beslut
Dreverstämman 2022 beslutar:
− att fastställa stadgeändringarna för att möjliggöra stämma vartannat år,
− att Dreverstämma ska hållas nästa gång 2024,
− att Dreverstämma i fortsättningen ska hållas jämna år och
− att valberedningen får i uppdrag att till stämman 2024 ha utrett vilka mandatperioder som ska gälla
för ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning samt föreslå val utifrån dessa
mandatperioder.
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