
Upphävande av beslut från 2014  

 

Yrkande  

Centralstyrelsen yrkar att Dreverstämman 2022 beslutar, att upphäva beslut från Dreverstämman 

2014 § 17 motion nr 5 om att ”Ändringar av drevprovsanvisningar, championatsregler mm måste 

först upp på Dreverstämma innan fastställande” och istället uppdra åt Centralstyrelsen att på 

förslag från regel-revideringskommittén besluta om framtida regelrevideringar vilka sedan 

fastställas av SKK. 

Bakgrund till propositionen  

2014 antog Dreverstämman en motion om att drevprovsanvisningar, championatsregler mm ska 

fastställas av Dreverstämma innan de skickas till SKK för fastställande. Vid samtliga stämmor 

under den senaste revideringsperioden har det inkommit motioner som härrör till regler för 

drevprov. Samtliga dessa har avslagits då det i dagsläget inte finns grund för att behandla den 

typen av motioner som rör regeländringar specifikt, då Svenska Dreverklubben inte äger frågan 

om fastställande av reglerna. Det gör SKK. Att revide-ring av reglerna ska godkännas av 

Dreverstämma innan antagande medför att man inte kan använda hela processtiden för arbete 

med revidering då det ska finnas ett färdigt förslag till den stämma som ligger närmast före sista 

inlämningsdatum. Dessutom skulle den Dreverstämman kunna besluta att inte godkänna 

förslaget och efter det finns det i såfall inget utrymme för ny Dreverstämma som kan godkänna 

eventuella ändringar om man inte ska kalla till extra stämma för det beslutet. 

 

Oavsett detta så är det i huvudsak regelrevideringskommittén som utför arbetet, i samverkan med 

bland annat andra hundklubbar. I regelrevideringsprocessen ges alla medlemmar garanterat 

inflytande och delaktighet i revideringsarbetet via sina lokalklubbar och kan den vägen påverka 

innehållet i regelarbetet genom att se till att lokalklubben yttrar sig i de remissrundor som ingår i 

regelrevideringsprocessen. Därmed kan man anse att med aktiva och deltagande lokalklubbar 

under revideringsarbetet och en standardiserad regelrevideringsprocess ska inte Dreverstämman 

behöva godkänna innehållet och hela processtiden kan utnyttjas till fullo. Till sist är det 

Centralstyrelsen som fattar beslut om och tar ansvar för, vilken slutlig utformning som skickas till 

SKK för fastställande. 

 

Med ny organisation av regelrevideringskommitté, mandatperioder, tydlig och känd 

standardiserad regelrevideringsprocess samt ägarskap av beslut om regelformuleringar är frågan 

om beslut eller godkännande på Dreverstämma inte nödvändigt om medlemmarna har tillit till 

regelkommittén. 

 

 

 

 

 



Sidan 2 

 

Förslag till beslut 

Dreverstämman 2022 beslutar: 

− att upphäva beslutet från Dreverstämman 2014, § 17 motion 5, enligt yrkandet ovan 

− att uppdra åt Centralstyrelsen att på förslag från regelrevideringskommittén besluta om 

utformningen av nya drevprovsregler, drevprovsanvisningar och championatsregler mm   

− att Centralstyrelsen bevakar och följer upp att revideringsarbetet hela tiden följer den av 

SKK utformade standardiserade regelrevideringsprocessen och tidplanerna för 

regelrevideringsarbetet 

− att regelrevideringskommittén tillsammans med jakt- & utställningskommittén utformar 

Svenska Dreverklubbens anvisningar till de nya reglerna, vilka sedan ska fastställas av 

Centralstyrelsen 

  

Lars Rydstedt 

Ordförande 

Svenska Dreverklubben 


