
Välkomna till DREVERSTÄMMAN 2022 

17–19 juni på Scandic Nord Uppsala! 
 

Paket 1 – Fredag – Söndag  
Boende 2 nätter i dubbelrum (alt. enkelrum mot tillägg) 

Fredag: Middag 
Lördag: Frukost, Kaffe fm/em, Lunch, Middag  

Söndag: Frukost  
Pris: Dubbelrum - 1870:-/person, Enkelrum – 2560:-/person 

Paket 2 – Lördag – Söndag  
Boende 1 natt i dubbelrum (alt. enkelrum mot tillägg) 

Lördag: Kaffe fm/em, Lunch, Middag  
Söndag: Frukost 

Pris: Dubbelrum –1105:-/person, Enkelrum – 1450:-/person 

Paket 3 – Lördag inkl. middag 
Kaffe fm/em, Lunch, Middag 

Pris: 600:-/person 

Paket 4 – Lördag exkl. Middag 
Kaffe fm/em, Lunch  

Pris 300:-/person 

Vid bokning av dubbelrum måste båda boende i rummet bokas samtidigt på samma bokning. 

Hund får medfölja till en kostnad på 200:-/natt (begränsat antal rum) 

 
Anmälan sker direkt till hotellet för paket 1 & 2, Scandic Nord, mice@scandichotels.com eller 018-4952300 för 

paket 3 & 4 sker anmälan till Uppland DK/Marie Lindberg, brinnsjon@telia.com eller 070-2512640 
 

Hänvisa till Upplands Dreverklubben (Bokningskod SVE180622) samt respektive paket.  
Sista anmälningsdag är den 16 april!  

Eventuella allergier ska anmälas till vid bokning. 

 

Scandic Nord Uppsala 
Gamla Uppsalagatan 50 

754 25 Uppsala 
018-495 23 00 

 
Vi vill rikta ett stort TACK till våra sponsrande kennlar:  

B´lunds, Hyttängets, Parkkilas, Pipsvängens, River Race, Sisselbodas, Sunkans, Töbroarnas  
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mice.uppsala@scandichotels.com



 

 

 

Program Dreverstämman 2022 

 

Fredag 17 juni 

15.00  Cs sammanträder  

19.30  Middag  

 

Lördag 18 juni 

08.30  Föreläsning Kjerstin Pettersson. (Hundträning och skadeförebyggande träning) 

10.00  Kaffe 

10.30  Utbildning: DreverData och Teams 

12.00  Lunch 

13.00  Stämma 

15.00  Kaffe 

15.30  Stämma 

19.00  Middag 

 

Söndag 19 juni 

09.00  Cs sammanträder 

 

Programmet kan komma att justeras. 
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Kallelse 

 

Härmed kallas ni till Svenska dreverklubbens dreverstämma. 

Stämman kommer att hållas lördagen den 18 juni, med start kl. 13.00. 

Samtliga handlingar finns bifogade i detta dokument. 

 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna. 

 

Centralstyrelsen 
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Dreverstämman 2022 

 

 

Datum | tid 2022-06-18| 13:00 – 15:30 | Möte sammankallat av Lasse Rydstedt Plats: Uppsala 

Kallade är lokalklubbsdelegater, centralstyrelsen, revisorerna och valberedningen 

 

§   1. Dreverstämman öppnas av Svenska Dreverklubbens ordförande 
 

§   2. Justering av röstlängd. 
 

§   3. Val av ordförande för Dreverstämman. 
 

§   4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 

§   5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera  

         protokollet.  
 

§   6. Val av två rösträknare för stämman. 
 

§   7. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av    

         personer enligt § 7 mom. 6. 
 

§   8. Fråga om stämmodelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
 

§   9. Fastställande av dagordningen. 
 

§ 10. Behandling av förslag och propositioner från CS, samt även motioner enligt  

         § 28 som kan påverka budget och avgifter enligt §§ 17 och 18 i denna dagordning. 

o Proposition 1 – fastställande av stadgeändringar för Dreverstämma  
vartannat år. 

o Förlängning av mandatperioden för ledamöter, nu valda till 2023 
o Proposition 2 – ändring av stämmobeslut 

 

§ 11. Redogörelse för kommittéernas arbete. 
 

§ 12. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt   

         revisorernas berättelse. 
 

§ 13. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa   

         uppkommen vinst eller förlust. 
 

§ 14. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående Dreverstämma gett till  

         styrelsen. 
 

§ 15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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Sidan 2 

 

 

 

 

 

§ 16. Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 - 2023. 
 

§ 17. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för två år. 
 

§ 18. Beslut om avgifter för 2023 och 2024 års verksamhetsår. 
 

§ 19. Beslut om arvoden 2022 - 2024 till styrelse och revisorer. 
 

§ 20. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
 

§ 21. Val ordförande för 2 år. 
 

§ 22. Val av ordinarie ledamöter för 4 år. 
 

§ 23. Val av suppleanter för 2 år. 
 

§ 24. Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 

§ 25. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för 2 år 
 

§ 26. Val av valberedning. 

o Sammankallande för 2 år 
o 2 st ledamöter för 4 år 

 

§ 27. Beslut om omedelbar justering av punkterna 21 – 26. 
 

§ 28. Motioner som av styrelsen hänskjutits till Dreverstämman eller som av lokal-   

         klubb/medlem anmälts till styrelsen för behandling av Dreverstämman.  
 

§ 29. Övriga frågor  

Väcks vid ordinarie stämma förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 28 

kan, om stämman så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

 

§ 30. Tillkännagivande av vilka som tilldelas hederstecken och stipendier mm 
 

§ 31. Dreverstämman avslutas av Dreverklubbens ordförande. 
 

 

Välkomna till Dreverstämman 2022 

Lasse Rydstedt 
Ordförande 
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Svenska Dreverklubbens  

verksamhetsberättelse för år 2021 

Av Lars Rydstedt  
 

Svenska Dreverklubben startades vid ett konstituerande möte i Stockholm den 15 januari 1944, med 

namnet Svenska Dachsbrackenklubben under ordförandeskap av bruksdisponenten Olof Hjort. 

Föreningens första årsbok framlades redan 1945. Dachsbrackenklubben bytte namn till Svenska 

Dreverklubben 1947. Svenska Dreverklubben får därmed anses ha sitt ursprungliga säte i Stockholm. 

Verksamhetsberättelse för år 2021 – 77 år efter starten 

Vid årets slut hade Svenska Dreverklubben 3433 medlemmar, att jämföras med ingången av 2021 då 

medlemsantalet var 3292 medlemmar. Således har Svenska Dreverklubben ökat med 141 medlemmar. 

Under året har 878 nya drevrar registrerats vilket placerar drevern på 16 plats bland nyregistrerade 

hundar hos SKK. Det fanns 7 845 drevrar registrerade hos Jordbruksverket 31 december 2021, 435 

fler än 1 januari 2021. 

Dreverstämman 2021 

Årets Dreverstämma genomfördes återigen digitalt. SKK deltog med kompetens för att sköta den 

tekniska delen av stämman samt rösträkningsförfarandet. För stämman 2021 deltog samtliga delegater 

i det digitala mötet istället för, som förra året, en representant från varje lokalklubb. Genomförandet 

var mycket bra och mötesordföranden lotsade samtliga genom stämman på ett förnämligt sätt.  

Centralstyrelsen (CS) 

Styrelsen har bestått av ordförande jämte tio ledamöter och två suppleanter. Vid stämman omvaldes 

två ledamöter. Fyra nya ledamöter valdes in och två nya suppleanter valdes in. Vid stämman valdes 

också en ny ordförande då den tidigare ordföranden avböjt omval. Ett stort antal nya ledamöter kan 

konstateras. 

Styrelsen har under 2021 haft 14 protokollförda möten inkluderat konstituerande möte direkt efter 

stämman i juni. De flesta av dessa möten har skett digitalt. Mellan styrelsemötena har mer eller mindre 

kontinuerliga telefonkontakter hållits mellan medlemmar i styrelsen. Ett stort antal inspirerande 

telefonsamtal har därutöver hållits direkt med medlemmar ute i Dreversverige. 

Utöver styrelsens möten har kommittéerna arbetat kontinuerligt utifrån de planer som ska genomföras. 

Samtliga kommittéers arbetsplaner redovisas kontinuerligt på hemsidan. Efter Dreverstämman 

skapades ytterligare en kommitté – regelrevideringskommittén. Den är brett sammansatt med personer 

både från centralstyrelsen och personer utifrån Dreversverige. Till ordföranden är också knutet ett 

nyskapat ordföranderåd för att bolla viktiga utvecklingsfrågor med lokalklubbarna. Rådet har 

sammanträtt digitalt en gång under hösten 2021. 

Ekonomi 

Resultatet för 2021 slutade med ett överskott om 326 805 kr. Överskottet kopplas till att SDK haft 

betydligt mindre kostnader än budgeterat för konferenser, stämma mm, till följd av Covid-pandemin. 

Övrigt vad avser ekonomin i detalj hänvisas till resultat- och balansräkningen. 

Verksamhet 

Utställningar 

Under 2021 arrangerades 24 utställningar och 15 exteriörbedömningar. Totalt bedömdes 917 drevrar 

under året. Totalt gjorde dessa drevrar 1 465 starter. 15 drevrar har ställts ut 17 gånger vid SKK:s 

utställningar. 
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Svenska Dreverklubbens  

verksamhetsberättelse för år 2021 

Av Lars Rydstedt  
 

 

Drevprov och viltspårprov 

Antal hundar som under året startat på drevprov och viltspår redovisas i detalj i årsboken under 

respektive avsnitt 

Tävlingar 

Drever-SM arrangerades av Gotlands Dreverklubb. Bästa hund blev Viltstigens Frasse. Fyra hundar 

från Drever-SM uttogs till Nordiska Mästerskapet som arrangerades av Sverige och Jönköpings 

Dreverklubb. Det svenska laget, som bestod av Viltstigens Frasse, Svarttjärns Jocce, Torsmålens Siv 

och Slagstigens Önska segrade i lagtävlingen och tog individuellt platserna 1, 4, 5 och 8. 

Harhunds-SM arrangerades av Dalarnas Dreverklubb både för det inställda SM 2020 och för SM 

2021. Vinnande hund för 2020 blev Lilla Solbackens Gixie och för 2021 blev det Stuttfot´s Griff. 

I Småhunds-SM deltog Dreverlaget med Hölatoppens Medley, Follingbos Beda och Kronhedens 

Camaro. Dreverlaget vann och deltagande drevrar placerade sig individuellt som 1:a, 2:a och 5:a.  

Tack 

Slutligen tackar vi i centralstyrelsen våra sponsorer för era bidrag till vår verksamhet och givetvis 

tackar vi alla våra förtroendevalda och medlemmar ute i lokalklubbarna för era fantastiska insatser, 

som gjort det möjligt att nå så bra resultat med och för våra Drevrar. Utan er hade vi inte haft mycket 

till verksamhet. 

Dorotea 2022-03-19 

  

 

Lars Rydstedt  Charlotta Löfgren Charlott Jonsson  

 

 

Annika Helgesson Göran Hagman Bo Engholm  

 

 

Jakob Bergvall Roger Lindström Christian Jansson 

 

 

Mikael Tranberg Jenny Häggström Pernilla Jansson 

 

 

Ingvar Andersson 
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Svenska Dreverklubben Sida: 1(1)

849000-5223 Balansrapport Utskrivet: 22-02-11

Preliminär 12:10
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31 Senaste vernr: A140
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 1

1920 PlusGiro 659 443,30 274 524,53 933 967,83
1940 Bank, sparkonto 225 704,22 0,00 225 704,22
1942 Tidaholms Sparbank 0,67 0,00 0,67
1680 Osäkra fordringar 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
S:a Omsättningstillgångar 1 1 885 148,19 274 524,53 2 159 672,72

Omsättningstillgångar 2
1410 Lager, plaketter och priser 68 319,00 -20 618,00 47 701,00
S:a Omsättningstillgångar 2 68 319,00 -20 618,00 47 701,00

Anläggningstillgångar
1360 Lån till lokalklubb 22 000,00 -5 500,00 16 500,00
S:a Anläggningstillgångar 22 000,00 -5 500,00 16 500,00

S:A TILLGÅNGAR 1 975 467,19 248 406,53 2 223 873,72

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -78 562,00 15 427,00 -63 135,00
2710 Personalens källskatt -49 500,00 49 500,00 0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter -51 843,00 51 843,00 0,00
2880 Stambokföringsavgifter 59 417,00 -38 371,00 21 046,00
S:a Kortfristiga skulder -120 488,00 78 399,00 -42 089,00

S:a Skulder -120 488,00 78 399,00 -42 089,00

Eget kapital
2010 Eget kapital -1 578 975,31 0,00 -1 578 975,31
S:a Eget kapital -1 578 975,31 0,00 -1 578 975,31

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -1 699 463,31 78 399,00 -1 621 064,31

BERÄKNAT RESULTAT 276 003,88 326 805,53 602 809,41
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Svenska Dreverklubben Sida: 1(2)

849000-5223 Resultatrapport Utskrivet: 22-02-11

Preliminär 12:13
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31 Senaste vernr: A140
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Perioden Ack fg år

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning

3010 Medlemsavgifter 1 118 250,00 1 058 195,20
3020 Bidrag/anmälavg SKK/NM 12 000,00 0,00
3022 Försäkring/Bonus/ Sponsring 32 450,00 32 075,00
3120 Annonser årsbok 14 400,00 15 100,00
3130 SDK försäljning 14 555,00 8 353,00
S:a Nettoomsättning 1 191 655,00 1 113 723,20

Förändring av varulager
4950 Lagerförändring -20 618,00 -23 350,00
S:a Förändring av varulager -20 618,00 -23 350,00

S:a Rörelseintäkter mm 1 171 037,00 1 090 373,20

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4010 Inköp material och varor -309 625,00 -276 253,20
4120 Dreverstämma -7 500,00 -5 000,00
4130 Arrangemang -103 421,00 0,00
4140 Konferenser -7 770,00 0,00
4150 Utbildning, domare, avel mm -2 262,75 0,00
4160 Stipendium -4 000,00 -4 000,00
4210 Medlemshantering SKK -120 135,00 -136 019,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -554 713,75 -421 272,20

Bruttovinst 616 323,25 669 101,00

Övriga externa kostnader
5420 Programvaror -2 552,00 -1 595,00
5810 Resekostnader -31 382,48 -7 754,68
5830 Kost och logi -12 785,00 -6 960,00
5910 Hemsida och PR, Dreverdata -5 973,00 -10 183,34
6211 Tele 0,00 -1 885,00
6250 Porto -97 563,84 -107 398,00
6310 Svedea försäkring -1 192,00 -1 192,00
6530 Redovisningstjänster -37 500,00 -37 500,00
6570 Bankkostnader -2 004,40 -1 786,10
S:a Övriga externa kostnader -190 952,72 -176 254,12

Personalkostnader
7010 Lön/Arvode, DreverData -75 000,00 -165 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter -23 565,00 -51 843,00
S:a Personalkostnader -98 565,00 -216 843,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -844 231,47 -814 369,32

Rörelseresultat före avskrivningar 326 805,53 276 003,88

Rörelseresultat efter avskrivningar 326 805,53 276 003,88

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 326 805,53 276 003,88

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 326 805,53 276 003,88

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 326 805,53 276 003,88

Resultat före skatt 326 805,53 276 003,88

Beräknat resultat 326 805,53 276 003,88
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Svenska Dreverklubben Sida: 2(2)

849000-5223 Resultatrapport Utskrivet: 22-02-11

Preliminär 12:13
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31 Senaste vernr: A140
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Perioden Ack fg år

8999 Redovisat resultat 0,00 -276 003,88
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Svenska Dreverklubben 

Undertecknade revisorer i Svenska Dreverklubben får härmed efter slutförd granskning av 

klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning för år 2021 avlämna följande: 

Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är 

att uttala oss om redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Vi har granskat klubbens årsredovisningshandlingar, inventarielistor samt gått igenom 

handlingar som lämnar upplysningar om klubbens ekonomi samt vidtagit gransknings-

åtgärder som vi ansett erforderliga. 

Vi har läst igenom CS mötesprotokoll för att granska styrelsens arbete. Vi har även granskat 

om någon enskild styrelseledamot handlat i strid med stadgar eller årsstämmobeslut. 

Vi anser att vår revison ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför vi tillstyrker  

• att resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2021 fastställs. 

Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med klubbens stadgar, 

varför vi tillstyrker 

• att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

 

 

Krog 2022-03-26 

 

 

Leif Andersson   Stig Dahlén 

Revisor    Revisor 
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR ÅR 2021 SAMT BUDGET FÖR 2022 och 2023

Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023
CS-AU
Intäkter 0,00 0,00 0,00
Kostnader -18095,00 -70000,00 -70000,00
 
Årsbok
Intäkter 14600,00 20000,00 20000,00
Kostnader -358816,84 -400000,00 -400000,00

Avelskommittén
Intäkter 140,00 10000,00 0,00
Kostnader -4785,75 -84400,00 -29400,00

Jakt- & Utst.kommittén
Intäkter 15600,00 3500,00 4000,00
Kostnader -235844,48 -127500,00 -67500,00

Dreverstämman
Intäkter 0,00 0,00 0,00
Kostnader -7500,00 -100000,00 0,00
 
Administration
Intäkter 11832,00 39000,00 40000,00
Kostnader -77915,40 -70000,00 -70000,00

Media
Intäkter 10615,00 25000,00 25000,00
Kostnader -21139,00 -43000,00 -43000,00

Regelkommittén
Intäkter 0,00 0,00
Kostnader -50000,00 -50000,00

Dreverdata
Intäkter 150000,00 0,00
Kostnader -120000,00 -25000,00

Medlemsavgifter
Intäkter 1118250,00 1110000,00 1200000,00
Kostnader -120135,00 -140000,00 -140000,00

Totala intäkter 1171037,00 1357500,00 1289000,00
Totala kostnader           -844 231,47 -1 204 900,00 -894 900,00
Årssaldo 326 805,53 152 600,00 394 100,00
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Valberedning SDK 2022.     

Ordförande för DS:  Per-Inge Johansson. 

Vice ordf. för DS:     Roger Larsson, Upplands DK. 

Justeringsmän:         Väljs på stämman. 

Rösträknare:             Väljs på stämman. 

Antal ledamöter till CS föreslår valberedningen: 1 ordförande, 10 ordinarie  

ledamöter och 2 suppleanter. 

Ordf. för 2 år:       Lars Rydstedt. 

Att väljas på 4 år: Jyrki Vouti. 

                                Charlott Jonsson. 

                                 Göran Hagman. 

                                 Jakob Bergvall. 

                                 Jenny Häggström. 

Kvarstående till 2024: Annika Helgesson. 

                                        Bo Engholm. 

                                        Roger Lindström. 

                                        Christian Jansson. 

                                        Mikael Tranberg. 

Suppleant till 2024: Fyllnadsval: Christoffer Thalin. 

                                                          Pernilla Jansson. 

Revisorer för 2 år:        Leif Andersson Västernorrlands DK. 

                                        Stig Dahlen Upplands DK. 

Revisorsuppleanter:    Pål Lönnegård Hallands DK. 

                                        Henrik Mårts Dalarnas DK. 

Valberedning:               Bo Johansson Jönköpings DK. I tur att avgå. 

                                        Bo Lindström Västernorrlands DK. I tur att avgå. 
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                                        Martin Rydiander Kronobergs DK. I tur att avgå. 

                                        Dag Hansson Värmlands DK. Kvarstående. 

                                      Erik Wassdal Jämtlands DK. Kvarstående. 

Föredragande på stämman: Bo Johansson. 

                                                  Martin Rydiander. 
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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. 

 

Lars Rydstedt 

Ordförande  

Svenska Dreverklubben 
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Stadgar för Svenska Dreverklubben  
Specialklubb inom Svenska Kennelklubben  

 

Inledning  

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för  

de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och 

genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda  

medlemsorganisationer.  

Svenska Dreverklubben ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs  

och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen  

och/eller uppgifterna.  

Specialklubbens verksamhet omfattar den ras för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse  

erhållits i samråd med specialklubben.  

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler  

och riktlinjer.  

I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.  

§ 1 Mål  

För Svenska Dreverklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs  

medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för  

hunden, hundägaren och hundägandet genom att:  

• Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt  

och exteriört fullgoda rashundar.  

• Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr  

och praktiskt bruk av rasen.  

• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.  

• Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och  

hundägandet.  

• Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.  

§ 2 Verksamhet  

För att nå det uppsatta målet ska klubben:  

• Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Dreverklubben – dess mål,  

organisation och arbetsformer.  

• Informera om till klubben hörande ras och  dess användningsområde.  

• Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.  

• Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.  

• Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper  

kan komma till användning.  
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• Utforma regler för jakt- och drevprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och  

avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som  

regleras i SKKs stadgar.  

• Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.  

• Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.  

• Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.  

§ 3 Medlemskap  

Enskild person kan bli medlem i specialklubben, med normal tillhörighet till den lokalklubb  

inom vars verksamhetsområde man är bosatt.  Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om  

medlemskap kan inom ett år upphävas av Centralstyrelsen.  

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom.  

Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.  

Ungdom upp t.o.m. 25 år betalar halv medlemsavgift. Varje medlem har rösträtt från det år  

under vilket  hen fyller 16 år.  

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i  

enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon  

befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat  

behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller  

mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa  

avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.  

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller  

suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen 

avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.  

Dreverstämman (DS) kan, efter förslag från Centralstyrelsen (CS), kalla den som arbetat  
ideellt för SDK och på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Person 
som utses till hedersmedlem skall genom långvarigt arbete och på ett förtjänstfullt sätt ha  
verkat för SDK och dess ändamål och varit verksam i eller åt CS under minst åtta år.  

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid  

betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet  

med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan 

från SKKs Disciplinnämnd.  

§ 4 Medlemsavgift  

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie Dreverstämma. Om flera personer i samma  

familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. 

Övriga medlemmar betalar av Dreverstämman fastställd familjemedlemsavgift.  

Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Ungdom upp t.o.m. 25 år betalar halv  

medlemsavgift.  

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter  

som helbetalande medlem.  
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§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod  

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.  

Med mandatperiod avses i dessa stadgar:  

• För delegater till Dreverstämman från den Dreverstämma till vilket delegaten valts, till  

nästa ordinarie Dreverstämma  

• För andra personer som väljs enligt stadgarna: från den Dreverstämma, vid vilket valet  

skett, till och med nästa Dreverstämma eller till och med den Dreverstämma som  

mandatperioden avser.  

Delegat, vars medlemskap upphört i den lokalklubb som utsett vederbörande, kan inte stå kvar  

som delegat för denna.  

§ 6 Organisation  

Klubbens högsta beslutande organ är Dreverstämman (DS). Dess verkställande och  

förvaltande organ är Centralstyrelsen (CS), i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens  

verksamhet handhas även av lokalklubbar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar,  

fastställda av specialklubben.  

För bildande av lokalklubbar krävs godkännande av styrelsen.  

§ 7 Dreverstämma  

Moment 1 Dreverstämma, ordinarie och extra  

Ordinarie Dreverstämma ska hållas  vartannat år under perioden april-juni.  

Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen eller via e-post delges lokalavdelningar och  

delegater senast tre veckor före Dreverstämman. Till kallelsen ska bifogas  

förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens  

förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på Dreverstämman.  

Extra Dreverstämma ska hållas om revisorerna eller minst 1/3 av stämmodelegaterna så yrkar. 

Styrelsen kan också kalla till extra Dreverstämma om styrelsen bedömer att särskilda skäl  

finns. Yrkande om extra Dreverstämma ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt  

innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till 

yrkandet. Extra Dreverstämma ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till  

styrelsen. Kallelse till extra Dreverstämma ska senast tre veckor före mötet skickas per post  

eller e-post till varje lokalklubb och till varje delegat som finns anmäld hos styrelsen. Med  

kallelsen bifogas de handlingar i det ärende eller de ärenden som ska behandlas. Tid och plats 

för Dreverstämma bestäms av centralstyrelsen.  

Moment 2 Stämmodelegater  

Stämmodelegater utses av lokalklubbarna.  

Härvid ska följande gälla:  

• Lokalklubb har rätt att utse en (1) delegat för varje påbörjat tjugofemtal medlemmar  

samt motsvarande antal ersättare. Medlemsantalet ska räknas per den 31 december året  

före DS.  
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• Delegat eller suppleant får representera endast en lokalklubb.  

• Valbar till stämmodelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har  

Dreverstämmans uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, inte heller som  

klubbens revisor eller revisorssuppleant.  

• Anmälan av ombud och ersättare med namn och adress skall vara CS tillhanda senast  

den sista februari  det år DS ska hållas.  

• Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med en Dreverstämma  

fram till nästa Dreverstämma.  

• Om en suppleant ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska det anmälas  

till centralstyrelsen.  

Moment 3 Dagordning  

• Dreverstämma öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av  

den som styrelsen utsett. Dreverstämma avslutas av styrelsens ordförande eller, om  

denne inte är närvarande, av Dreverstämmans ordförande.  

• Vid ordinarie Dreverstämma ska följande ärenden förekomma:  

1. Justering av röstlängd.  

2. Val av ordförande för Dreverstämman.*  

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De  

valda justerarna är dessutom rösträknare.  

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7  

mom. 6.  

6. Fråga om stämmodelegaterna blivit stadgeenligt kallade.  

7. Fastställande av dagordningen.  

8. Behandling av förslag från CS och motioner enligt  mom. 7 som påverkar budget och  

avgifter  under punkt 10.  

9. Redogörelse för kommittéernas arbete.  

10. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas  

berättelse  för dom två senaste verksamhetsåren.  

11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen  

vinst eller förlust för dom två senaste verksamhetsåren.  

12. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående Dreverstämma gett till styrelsen.  

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

14. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för två år.  

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för två år.  

C. Beslut om avgifter för kommande två verksamhetsår.  

15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt  

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.  

17. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.  

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17.  

19. Övriga ärenden (motioner) som av styrelsen hänskjutits till Dreverstämman eller som  

lokalklubb/medlem anmälts till styrelsen för behandling av Dreverstämman. Anmälan  

av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast den sista  
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februari det år ordinarie stämma hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på  

stämman avge utlåtande och lämna förslag till beslut.  

20. Väcks vid ordinarie stämma förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt  

19 kan, om stämman så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  

* Ordföranden för Dreverstämman skall inte kunna misstänkas för jäv i fråga som skall  

behandlas enligt dagordningen.  

Moment 4 Röstning  

Vid DS närvarande ombud/ersättare har en (1) röst. Talan och rösträtt för ej närvarande  

ombud får utövas genom fullmakt utställd på valt ombud/ersättare från samma lokalklubb.  

Närvarande ombud kan endast ha en (1) fullmaktsröst. Varje delegat tilldelas nummer och  

nummerlapp.  

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon  

delegat begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon delegat 

så yrkar och om stämman så beslutar eller att ordföranden för mötet begär detta för att på ett  

säkert sätt kunna avgöra frågan.  

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För  

beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning  

sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att  

denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet, vid röstning med  

slutna sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning.  

Eventuell reservation mot Dreverstämmans beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den  

underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan  

mötet förklaras avslutat.  

Moment 5 Skriftlig omröstning  

Ärende, som enligt stadgarna ska läggas fram till stämman för behandling och beslut men som 

av styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att  

stämman kallas till extra möte.  

För beslut fordras att minst två tredjedelar av delegaterna har lämnat svar på centralstyrelsens 

utsända förslag.  

Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts:  

• Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar.  

• Ett förslag till beslut utformat så att svaret endast kan bli Ja, Nej eller Avstår.  

• Uppgift om vilket datum omröstningen ska vara avslutad. För svar per post gäller  

poststämpelns datum.  

• Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen  

avslutats jämställs med avstår.  

Moment 6 Närvarorätt med mera  

Vid Dreverstämma har varje medlem rätt att närvara och, om stämman så beslutar, rätt att  

yttra sig.  
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Vid Dreverstämma äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att  

delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.  

• Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd  

person.  

• SKKs verkställande direktör.  

• Ledamot och suppleant i specialklubbens styrelse.  

• Av stämman vald ordförande för Dreverstämman.  

• Av stämman valda revisorer och revisorssuppleanter.  

• Av stämman valda ledamöter i valberedningen.  

Moment 7 Motioner och ärenden  

Motion som lokalklubb önskar få behandlad vid ordinarie Dreverstämma ska skriftligen och  

undertecknad avlämnas till styrelsen senast sista februari det år ordinarie Dreverstämma hålls. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till Dreverstämman.  

Om det vid ordinarie Dreverstämma väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under  

punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte  

till beslut.  

Vid extra Dreverstämma får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.  

Moment 8 Kostnader  

1. Delegater och suppleanter svarar initialt själva för kostnader vid ordinarie och extra  

Dreverstämma. Lokalklubb avgör självständigt i vilken omfattning man ersätter  

delegater/suppleanter för representationen.  

2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 moment  

6 vid ordinarie och extra Dreverstämma.  

3. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.  

4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.  

§ 8 Styrelse  

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av Dreverstämman vald  

centralstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.  

Moment 1 Styrelsens organisation  

Styrelsen består av ordförande och fyra, sex, åtta eller tio ordinarie ledamöter samt minst en  

och högst fem suppleanter.  

Ordinarie Dreverstämma  väljer ordförande för två år,  halva antalet övriga ledamöter för fyra  

år samt suppleanter för två år.  

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid Dreverstämman visar, eller, om röstetal  

saknas, enligt beslut av Dreverstämman. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till  

ordinarie ledamot och suppleant.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har förslags- och  

yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.  
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Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att 

teckna klubbens firma. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig  

kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.  

Styrelsen har rätt att anmäla person till SKKs Centralstyrelse för utfärdande av temporärt  

tillträdes- eller tävlingsförbud.  

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår efter ett fastställt schema.  

Styrelsen sammanträder vid möte eller telefonmöte efter kallelse från ordförande eller, vid  

förhinder för denne, från vice ordföranden.  

Kallelse till sammanträdet skall skickas ut senast 2 veckor före mötet tillsammans med  

dagordningen. Handlingar som skall behandlas skall vara CS-ledamöterna tillhanda senast en 

vecka före mötet.  

Övriga frågor som inte finns på dagordningen kan behandlas men beslut kan inte fattas.  

De utsedda kommittéerna rapporterar till CS som fattar beslut.  

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras som skall delges medlemmarna efter justering  

senast 4 veckor efter mötet.  

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter och suppleanter är kallade och fler än hälften av 

antalet ordinarie ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller  

den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av  

tjänstgörande ordförande.  

Moment 2 Styrelsens uppdrag  

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade 

regler och riktlinjer, bland annat:  

• Ansvara för klubbens avelsfrågor.  

• Bereda ärenden som ska behandlas av Dreverstämman.  

• Verkställa av Dreverstämman fattade beslut och uppdrag.  

• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.  

• Avge årsredovisningar till ordinarie Dreverstämma.  

• Senast 8 veckor före ordinarie Dreverstämma avlämna styrelsens årsredovisningar  

med balans- och resultaträkningar till revisorerna.  

• Senast 30 dagar efter ordinarie Dreverstämma sända ett exemplar av klubbens  

verksamhetsberättelser med balans- och resultaträkningar samt revisorernas berättelser  

till SKK.  

• Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för  

SKK föreskriver.  

• Senast 30 dagar efter ordinarie Dreverstämma till SKK lämna uppgift om styrelsens  

sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.  

• Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och Dreverstämman till  

SKK.  

• Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda lokalklubbsstadgar.  

• Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar.  

• Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.  
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• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.  

§ 9 Revisorer  

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter 

ska årligen granskas av de revisorer som utsetts av Dreverstämman.  

Två revisorer varav en sammankallande och två revisorssuppleanter väljs för en tid av två år. 

Med  två år menas tid från det Dreverstämma då val skett till nästa ordinarie Dreverstämma.  

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna 

senast 8 veckor före ordinarie Dreverstämma.  Det år som en dreverstämma inte genomförs  

ska ovanstående material överlämnas till revisorerna senast sista mars.  

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före ordinarie  

Dreverstämma.  Det år som en dreverstämma inte genomförs ska berättelsen vara styrelsen  

tillhanda senast sista april.  

Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 moment 1, före ordinarie  

Dreverstämma sänds till lokalklubbar och delegater.  

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.  

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden inom fyra veckor.  

Revisorerna har rätt att yrka att en extra Dreverstämma ska hållas.  

§ 10 Valberedning  

1. Av Dreverstämman utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska  

ske vid ordinarie Dreverstämma. Valberedningen ska verka för att rekrytera personer  

med goda kvalifikationer som CS vid aktuellt år uttryckt behov av.  

2. Valberedningen ska rekryteras från personer med god geografisk spridning över  

landet.  

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för 

sammankallande ska vara  två år och för övriga ledamöter fyra år. Sammankallande samt  två 

ledamöter ska väljas vid varje Dreverstämma.  

Efter beslut från styrelsen kan en från valberedningen beredas tillfälle att närvara vid  

styrelsesammanträde.  

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden senast efter 

fyra veckor.  

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före ordinarie  

Dreverstämma.  

§ 11 Protokoll  

Protokoll ska föras vid Dreverstämma samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska  

återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av  

tjänstgörande ordförande och av valda justerare.  
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Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar senast efter fyra veckor.  

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.  

§ 12 Disciplinärenden  

För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.  

§ 13 Force majeure  

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt,  

myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller 

liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt  

som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.  

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke  

genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.  

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På  

motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang 

av den som inte redan erlagt avgiften.  

Klubben svarar inte för skador  på grund av  direkta eller indirekta kostnader som någon  

åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller  

funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador  på grund  

av direkta eller indirekta kostnader.  

§ 14 Stadgeändring  

Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, mom. 3, punkt 17.  

Beslut om ändring av stadgarna fattas av Dreverstämman.  

För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i  

beslutet vid ett ordinarie Dreverstämma eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet 

vid två på varandra följande Dreverstämmor, varav minst ett ska vara ordinarie.  

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKKs Centralstyrelse.  

§ 15 Upphörande av klubben  

Beslut att hos Centralstyrelsen begära  om att  få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid  

Dreverstämma.  

För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra 

följande Dreverstämmor, varav minst en ordinarie, och på den senare Dreverstämman ha  

stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande.  

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv  

överlämnas till SKK att användas på sätt som sista Dreverstämman beslutat i enlighet med  

dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.  

Revision enligt uppdrag Magnus, Christian o Ronny 
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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. 
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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 
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Motion om 2 djurslag för  

jaktchampionat 

 

       Värmlands Dreverklubb 

       2022-02-14 

 

Motion      

Bakgrund 

Drevern är en drivande allroundhund. Med det som bakgrund vill Värmlands dreverklubb 

lämna in denna motion.  

 

Yrkande 

Tillägg/ändring till championat:  

Det ska utöver befintliga regler (om tre första pris) krävas två djurslag, varav minst ett är på 

godkänt tassdjur.   

I praktiken kan då hunden inte längre bli jaktchampion på endast ett djurslag. Vilket 

Värmlands dreverklubb menar ligger i linje med dreverns förmåga att vara en allroundhund.  

På Värmlands dreverklubb vägnar:  

Anders E Karlsson sekreterare Värmlands Dreverklubb 
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Motion uttagningsregler Drever - SM
     

Motionen behandlades i fjol men lämnas åter in inför årsmötet 2022, med viss 

justering för att trycka på vad motionen syftar till.  

Bakgrund:  

”Regler kring uttagningen av klubbhundar till distriktstävlingen bestäms av 

varje enskild lokalklubb.” – ur SDK:s årsbok 2020 sidan 404. 

Idag har varje lokalklubb helt egna uttagningsregler för platserna till 

distriktstävlingen för SM. 

Detta gör att medlemmarna i svenska dreverklubben inte har likvärdiga 

förutsättningar att ta sig till SM. 

Då CS har ansvaret för att varje medlem behandlas lika inom hela 

dreverklubbens verksamhetsområde, är det av yttersta vikt att det finns 

enhetliga regler för uttagningen till Drever SM, som gäller i hela Sverige. 

Därför är vårt yrkande och motion följande:  

Att stämman ger CS i uppdrag att utforma gemensamma uttagningsregler, 

liknande de som används vid fördelningen av kvaldistrikten idag, som sedan 

gäller för samtliga lokalklubbar och kvaldistrikt fr o m hösten 2023. Sydsvenska 

kvalgruppen är ett exempel hur man hittat en form som verkar fungera bra. 

16/2 2021 Kurt-Erik Janson på uppdrag av styrelsen i Värmlands DK. 
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Motion till Svenska Dreverklubbens årsstämma 
 
 
Jämtlands läns Dreverklubb föreslår att SDK ska verka för att utställningsmerit CK erhållen i 
öppen klass ska vara championatgrundande. Meningen är inte att på något sätt sänka kraven 
för UCH men då hundar ser likadana ut oavsett om de har bruksmerit eller inte har det ingen 
betydelse i vilken ordning meriterna erhålls.  
 
För att bli SEUCH krävs förstapris på drevprov och det borgar för att ingen drever blir SEUCH 
utan att kunna jaga. 
 
Styrelsen i Jämtlands läns dreverklubb 
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Motion till DS 2022. 

 

Med anledning av att det dels blivit väldigt stora kostnader för delegater att 

åka till och deltaga på våra stämmor. Det handlar om ca 5000 kr för varje 

delegat. Dels att det har blivit svårare med åren att över huvud taget få fatt på 

delegater som åker till stämman. 

Det vore enklare om deltagande delegat fick ha fler fullmakter. Då kan vi också 

få de riktigt insatta att åka. 

Yrkande: Jag yrkar på att delegat får ha flera fullmakter, men att det ska vara 

minst två delegater som delar på lokalavdelningens röster om man ska ha mer 

än en fullmakt. 

 

Bo Johansson Jönköpings läns Dreverklubb. 
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Motion angående ålder för drevprovstart 

Drevern är en ras med stor jaktlust, vilket är en stor tillgång vid jakt. 

Syftet med att höja startålder för drevprovstart är att vi får friskare hundar, förmodligen mindre 

ligament och skelettskador samt färre lungödemsfall. 

Mitt förslag är att höja provstartålder till 18 månader. 

Argument för denna ålder är att hunden hinner bli mer färdigväxt, tänker främst då på hjärta, lungor 

och skelett. 

Med höjd startålder för drevprov så undviks stress till tidiga provstarter och hunden kan jakttränas i 

lagom mängd. 

 

Hans Johansson 

Enköping den 27/2-22 
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20220211 

 

 

Motion 

 

Förbud mot användning av högbenta hundar vid rådjursjakt 

 

I jägar-Sverige förs sedan en tid en diskussion om lämpligheten ur jaktetisk synpunkt att 

använda högbenta hundar till jakt på rådjur. Upplands dreverklubb menar att vid 

rådjursjakt ska långsamt drivande kortbenta hundar användas, till exempel tax, beagle, 

drever och basset, vilka inte i onödan stressar viltet. Det är en stor påfrestning för rådjur 

att jagas av högbenta, snabba hundar, vilket också slås fast i Jaktförordningens paragraf 

18t: ”Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn 

till hundens egenskaper…inte utsätts för onödiga påfrestningar.” 

 

Det är främst vildsvinsdrivande raser som kommit till Sverige på senare år som i regel är 

både för snabbsprungna och uthålliga för en etisk korrekt jakt på rådjur. Det gäller dock 

även kontinentala hundraser samt flera blandraser.  

 

Upplands dreverklubb menar att det finns ett par sätt att komma till rätta med nämnda 

problematik nämligen genom att: 

1. skriva in en mankhöjdsbegränsning på hundar vid jakt på rådjur i Jaktförordningen. I 

till exempel Finland, som finns sedan länge en mankhöjdsbegränsning.  

2. rådjursrenhetskrav (rr) införs på högbenta hundar vid rådjursjakt och dessa får 

maximalt förfölja/driva rådjur i fem minuter.   

 

Upplands dreverklubb hemställer att Svenska dreverklubben skyndsamt dels driver 

frågan om införandet av mankhöjdsbegränsning på 40 cm vid jakt med hund på rådjur, 

dels arbetar för införandet av rr på högbenta hundar vid jakt på rådjur. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen 

Upplands dreverklubb    
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Centralstyrelsemöte 

 

Datum | tid 2022-03-12-2022-03-13 | Möte sammankallat av Lasse Rydstedt Plats: Katrineholm/Digitalt   

Närvarande styrelsemedlemmar 

Lars Rydstedt | Mikael Tranberg | Göran Hagman | Roger Lindström | Annika Helgesson | Bo Engholm | 

Lena Lindström (adj.) |Christian Janson (Teams) |Jenny Häggström (Teams) |Charlotta Löfgren (Teams) 

|Jakob Bergvall (Teams, närvarade under § 14) 

Ej närvarande: Charlott Jonsson, Ingvar Andersson, Pernilla Jansson 

 Punkt  

 1. Mötets öppnande 

Lars Rydstedt hälsade alla välkomna och öppnade helgens möte. 

 

 

 2. Anmälan/val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Annika Helgesson. 

 

 

 3. Val av två justerare 

Till att justera dagens protokoll valdes Göran Hagman och Roger Lindström 

 

 

 4. Närvarokontroll 

Se ovan. 

 

 

 5. Anmälan av övriga frågor som kan medföra justering av dagordningen 

Inga frågor anmäldes.        

 

 

 6. Godkännande av dagordningen 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

 

 7. Godkännande av föregående protokoll och gamla ärenden 

Från protokollet den 29/4 2021:  

§11. Bank ID för att signera styrelseprotokoll. Ärendet kvarstår. 

 

Från protokollet den 24/2 2022: 

§8. Vad medför det att vi kommer att ha stämma vartannat år? Ärendet kvarstår. 

 

Protokollet från den 24/2 2022 lades därmed till handlingarna med ett 

godkännande. 
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 Punkt  

 8. Mötet ajourneras till kl. 13.00 

 

 

 

 9. Stämman 

 

Behandling av inkomna motioner: 

 

Motion nr 1. Två djurslag (Värmlands DK) 

CS tillstyrker motionen och överlåter till Jakt & Utställningskommittén att ta med 

den i sitt arbete inför kommande revidering av championaten. 

 

Motion nr 2. Uttagningsregler Drever-SM (Värmlands DK) 

CS anser motionen besvarad då en arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta frågan. 

 

Motion nr 3. Championatsgrundande CK i öppen klass (Jämtlands DK) 

CS avslår motionen. Drevern i första hand är en jagande hund varför CS anser att 

det är av största vikt att championatsgrundande CK tas i bruks/jaktklass.  

 

Motion nr 4. Fullmakt för delegater (Jönköpings DK) 

CS avslår motionen eftersom vi befinner oss i ett remissförfarande där nya 

typstadgar för SKK:s medlemsorganisationer håller på att tas fram. 

 

Motion nr 5. Ålder för drevprovsstart (Hans Johansson, Enköping) 

CS avslår motionen då motionärens tankegångar redan finns med i arbetet hos 

Regelrevideringskommittén. 

 

Motion nr 6. Förbud mot högbenta hundar vid rådjursjakt (Upplands DK) 

CS tillstyrker motionen. CS anser att frågan är mycket viktig varför SDK finns med 

i SKK:s grupp som arbetar med etiska regler för jakt med förföljande hundar. 

 

Motion nr 7. Ta bort kofficientpoäng på alla prov (Västsvenska DK) 

CS avslår motionen då vi anser att kofficientpoängen för drev mellan 61–89 min 

ska finnas kvar. 

 

 

Behandling av CS proposition: 

 

CS beslutar att lägga fram en proposition till årets stämma 

om ”Regelrevideringsprocessens demokrati vs dreverstämmans demokrati”. 

 

 

Tidsschema, föreläsare, inbjudan m.m. gicks igenom, läget är under kontroll. 

Viktigt att fullmakter är ordentligt underskrivna. 

 

Stämma vartannat år, vad innebär det? Den tillsatta arbetsgruppen ska redovisa 

sina synpunkter på CS möte i april. 
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 Punkt  

 10. Rapport från AU 

AU har ännu inte sammanträtt. 

 

 

  11. Årsboken- lägesuppföljning  

Göran Hagman rapporterade från arbetet i årsboksgruppen som har fungerat 

mycket bra. Lite material återstår innan boken är komplett. 

 

12. Teams till lokalklubbsordförande, uppföljning 

Roger Lindström och Charlotta Löfgren har skickat ut information till alla klubbar. 

Lokalklubbarna skaffar sin egen licens och inkommer med kvitto till Lena 

Lindström. För att få teknisk hjälp hänvisar vi till Microsoft Support. 

            

13.  Rapport från ordföranderådet 

Annika Helgesson redogjorde för det ordföranderåd som hölls den 8/3. 17 av 22 

lokalklubbar var representerade. Teams-licens, DS, ny milersättning och remiss på 

nya typstadgar var ämnen som diskuterades. 

 

Mötet ajourneras till kl. 09.00 nästa dag 

 

 

 14. Rapport om SDK:s ökade aktivitet på Facebook och Instagram 

Jakob Bergvall redovisade statistik över SDK:s Facebook sida och de interaktioner 

som olika inlägg har gett. Jakob kommer att arbeta vidare med sidan och 

presenterade några uppslag som han har kring hur vi kan få medlemmar och 

andra intresserade att interagera ännu mera. 

 

 

 15. Information 

Avtal med Agria 

Lars Rydstedt redogjorde för det nya avtal med Agria som SDK har tecknat. 

Överklagande till Hovrätten 

Inget nytt i ärendet. Lars Rydstedt tar kontakt med Hovrätten och gör en 

avstämning. 

Avtalet med Tracker 

Avtalet är ett löpande avtal med ett år i taget. Lars Rydstedt och Christian Janson 

kontaktar Tracker för att uppdatera och se över avtalet. Viktigt att få in är att 

Tracker ska står för frakt och returfrakt av pejlar i samband med det nationella 

unghundsprovet. 

 

 

 16. Kommittéernas rapporter 

Avelskommittéen 

Mikael Tranberg redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen. Den senaste tiden har arbetet fokuserats på årsboken och de listor 

som ska tas fram. Kommittén jobbar också vidare med den avelskonferens som 

planeras att hållas i början av augusti. 
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 Punkt  

 

Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen. Kommittén har haft ett sammanträde sedan förra CS-mötet där 

man såg över och uppdaterade aktivitetsplanen.  

 

Inköpsställen för lagerartiklar har inventerats och uppdaterats. Foldern ”allt om 

Drever” är slut och fler behöver köpas in. Christian jobbar vidare med 

budgetarbetet. 

 

Jakt & Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen.   

 

Kommittén har påbörjat arbetet med att se över kvaldistrikt/regler för uttagning till 

våra mästerskap. 

 

Diskuterades en avgift för sent inrapporterade resultat. CS beslutar att införa en 

förseningsavgift på 1 000 kr + 100 kr/hund + stamboksavgift. Avgiften, som 

innefattar drevprov, viltspårprov och utställning, kommer att gälla från 1/5. 

 

Mediakommittén 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete som löper enligt 

aktivitetsplanen. Arbetet har koncentrerats kring DreverData och framställning av 

listor till årsboken.  

 

SSRK har varit i kontakt med Charlotta och visat intresse för DreverData. 

 

Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. Kommittén har haft ett möte 

med de andra hundklubbarna, för övrigt jobbar man vidare med medlemsenkäten 

och vill gärna få input från de övriga kommittéerna. 

 

Sponsorkommittén 

Christian Janson redogjorde för arbetet som än så länge befinner sig i 

uppstartsfasen. 

 

17. Meddelanden 

SKK Vision 2030 

SKK:s information om Vision 2030 kommer att skickas ut till lokalklubbarna. 

 

18. Stadgeändringar 

Lars Rydstedt och Christian Janson ser över de nya typstadgar för SKK:s 

medlemsorganisationer som är ute på remiss.  
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 Punkt  

19. Övriga frågor 

Profilkläder till medlemmar och CS, Roger Lindström får i uppdrag att kolla upp 

till nästa möte. 

 

20. Nästa möte 

      Torsdagen den 24/4 kl. 19.00, digitalt 

 

 

21. Mötet avslutas 

Då inget mer förelåg tackade ordförande Lars Rydstedt för visat intresse och 

avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet                                          

 

 

Annika Helgesson 

 

 

Justeras                                                    Justeras                                      Ordförande  

 

 

Göran Hagman                                    Roger Lindström                        Lars Rydstedt                                         
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PROTOKOLL 
Centralstyrelsemöte 

 
 

Datum | tid 2022-04-27, 2022-04-28| 19:00 – 21:30 | Möte sammankallat av Lasse Rydstedt Plats: Digitalt   

Närvarande styrelsemedlemmar 

Lars Rydstedt | Mikael Tranberg (28/4) | Charlott Jonsson | Göran Hagman | Christian Janson | Roger 

Lindström | Annika Helgesson | Bo Engholm | Jenny Häggström| Lena Lindström (adj.) |Charlotta 

Löfgren (27/4) |Jakob Bergvall (27/4) | Pernilla Jansson (28/4) |Bo Johansson (valberedningen) 

Ej närvarande: Ingvar Andersson 

 Punkt  

 1. Mötets öppnande 

Lars Rydstedt hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 

 

 

 2. Anmälan/val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Annika Helgesson. 

 

 

 3. Val av två justerare 

Till att justera dagens protokoll valdes Charlott Jonsson och Göran Hagman 

 

 

 4. Närvarokontroll 

Se ovan. 

 

 

 5. Anmälan av övriga frågor som kan medföra justering av dagordningen 

Inga frågor anmäldes.        

 

 

 6. Godkännande av dagordningen 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

 

 7. Godkännande av föregående protokoll och gamla ärenden 

Från protokollet den 29/4 2021:  

§11. Bank ID för att signera styrelseprotokoll. Ärendet kvarstår. 

 

Från protokollet den 12–13/3 2022: 

§19. Profilkläder. Ärendet kvarstår. 

 

Protokollet från den 12-13 /3 2022 lades därmed till handlingarna med ett 

godkännande. 
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 Punkt  

 8. Rapport från valberedningen 

Bo Johansson redogjorde för valberedningens arbete under året. Valberedningen 

vid olika tillfällen efterlyst namn att arbeta med men gensvaret från lokalklubbarna 

har varit väldigt litet. Valberedningens förslag kommer att i vanlig ordning skickas 

ut tillsammans med övriga stämmohandlingar.  

 

 

 9. Årsboken-lägesuppföljning-klarrapport 

Charlott Jonsson redogjorde för arbete med årsboken. Boken är färdig och skickad 

till tryckeriet. Arbetet har fungerat mycket bra och det har varit ett glatt gäng som 

på olika sätt har bidragit till bokens framställning. Från CS framfördes därefter ett 

stort tack och en eloge till Charlott Jonsson som på ett utmärkt sätt har varit 

projektledare för årsboken 2022. 

 

Då boken för 2022 är på ca 470 sidor diskuterades om alla avsnitt ska vara med i 

fortsättningen. Vad kan tas bort? Vad kan minskas ner? Vad måste vara med? CS 

tar med frågeställningarna till uppstarten av årsbok 2023 senare i år. 

 

 

 10. Vilka betalar SDK resor, mat och boende för i samband med stämman-beslut 

 

CS fastställer tidigare beslut (2015-06-12): SDK ersätter CS ledamöter/suppleanter 

samt deras medföljande maka/make/sambo fredag-söndag inkl. reseersättning. 

CS beslutar att: SDK ersätter valberedning och revisorer (utan medföljande) 

fredag-söndag inkl. reseersättning. 

CS beslutar att: SDK ersätter mötesordförande, vice mötesordförande, sekreterare, 

vice sekreterare om de så önskar (lördagspaket inkl. reseersättning). 

CS beslutar att: SDK ersätter de namn som föreslås till CS av valberedningen 

(lördagspaket inkl. reseersättning). OBS! inte namn som kommer upp på stämman. 

 

 

  11. Genomgång av dagordningen för stämman 

Lars Rydstedt gick igenom dagordningen för stämman varpå några smärre 

justeringar gjordes. 

 

12. Verksamhetsplan för 2022–2024 

Lars Rydstedt redogjorde för den föreslagna verksamhetsplanen för 2022–2024 

varpå några smärre justeringar och tillägg gjordes. 

            

13.  Alla utskick – klart? 

Christian Janson arbetar med att sammanställa materialet som ska skickas ut till 

delegaterna under de kommande veckorna. Allt är i stort sett klart och Christian 

tar sedan hjälp av Charlott Jonsson för att omvandla dokumenten till en enda fil. 

Samtliga dokument rörande DS läggs ut på hemsidan så snart allt är klart. 

Christian Janson påpekade också att det ofta är fel i uppgifterna som 

lokalklubbarna lämnar in, framför allt med mailadresser som inte stämmer. 

 

 

 14. Beslut om propositioner till stämman 

Lars Rydstedt redogjorde för de två föreslagna propositionerna.  
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Proposition 1: Fastställande av stadgar som är anpassade till att DS nu ska hållas 

vartannat år (Bilaga 1). 

Proposition 2: Upphävande av beslut från DS 2014 (Bilaga 2). 

Efter redogörelsen beslutar CS att bifalla båda propositionerna. 

 

 15. Presentationer till stämman 

Lars Rydstedt förevisade en presentation där CS propositioner och 

lokalklubbarnas inskickade motioner presenteras närmare med bakgrunder, 

motiveringar och CS förslag till beslut. 

 

Mötet ajourneras till kl. 19.00 nästa dag. 

 

 

 16. Kortare introduktion till Teams 

Några lokalklubbar har efterfrågat en utbildning i Teams och av den anledningen 

kommer CS att erbjuda utbildning i samband med DS. Lars Rydstedt informerar 

lokalklubbarna på nästa ordföranderåd. 

 

 

17. Kommittéernas rapporter 

• Avelskommittén 

Charlott Jonsson informerade om kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen.  

- Norsk Dreverrings intresse för DreverData och samarbetet kring 

detta har legat lite på is men är hög tid att ta tag i. 

- Avelsdiplomen är slut och nya behöver införskaffas. Lena Lindström 

undersöker var de har köpts tidigare. 

- Årets uppfödare kommer att tas fram ur DreverData. 

- Avelskonferens 6–7/8. Charlott redogjorde för kommitténs arbete 

med konferensen. Bidrag är sökt hos SKK, Lars Rydstedt kollar med 

Agria om de kan bidra ytterligare. Kommittén kommer i det snaraste 

att gå ut med information och en föranmälan för att få en bild av 

deltagarantalet. 

 

• Ekonomikommittén 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Alla kommittéer ombeds att komma in med budgetäskande för 2023. 

- Diskuterades aktivitetsstöd till lokalklubbar i samband med mässor. 

Ska SDK köpa in egna tält som lokalklubbarna får låna eller ska vi 

fortsätta att stötta dem via aktivitetsstöd? Christian Jansson ser över 

frågan till nästa möte. Beslutades att godkänna Uppland DK:s 

äskande av aktivitetsstöd för mässan på Skokloster. 

- Reklamfoldrar, Christian Janson ser över texten och skickar ut till CS 

för genomläsning. Beslut om inköp tas på nästa möte. 

- Arbetet med utskicken till alla delegater är högprioriterat i dagsläget. 
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- Guldhundar: Christian Janson har tagit in offerter från två företag. 

 

• Jakt &Utställningskommittén 

Göran Hagman redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Kommittén har haft ett möte sedan senaste styrelsemötet. 

- Vikten av att medlemskap kontrolleras i samband med tävling 

diskuterades. CS kommer att vidta åtgärder om det visar sig att 

någon har startat utan att vara medlem. Lars Rydstedt lyfter frågan 

på nästa ordföranderåd, då ett stort ansvar för att kontrollera 

medlemskapet ligger på lokalklubbarna. Det diskuterades om vi kan 

få in en kontrollfunktion av medlemskapet i DreverData. Lena 

Lindström efterlyste en ägarlista i alfabetisk ordning. 

- Alla lokalklubbar kommer att få de nationella unghundsproven 

inlagda i DreverData, som egna provtillfällen. 

- Annika Helgesson har sammanställt lokalklubbarnas ansökningar 

för utställningarna 2024, arbetet är i sitt slutskede och lämnas in till 

SKK inom kort. 

- SKK/DKK har haft ett nytt möte om vidareutbildning av 

exteriördomare på svenska raser där SDK deltog. SDK ombeds att ta 

fram filmer på arbetande drevrar som ska användas under 

utbildningen. Göran Hagman ber att alla i CS hjälper till att tipsa om 

/ta fram bra material.  

- Kommittén ser med stor oro på att så få personer ur de egna leden är 

intresserade av att utbilda sig till exteriördomare på Drever och har 

därför diskuterat olika åtgärder för att stimulera till utbildning. Av 

CS får kommittén i uppdrag att ta fram ett förslag på stipendium till 

nya domare (egna leden).  

 

• Mediakommittén, föredrogs den 27/4. 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

- Arbetet har fokuserats på utveckling av DreverData, framför allt i 

utställningsdelen. 

- Charlott Jonsson ansvarar för valp/hanhundsannonserna på 

hemsidan och Jakob Bergvall ansvarar för sociala medier. 

 

• Regelrevideringskommittén 

Roger Lindström redogjorde för kommitténs arbete. 

- Tillsammans med de andra klubbarna har man sammanställt 

drevprovsanvisningarna. 

- SDK har erbjudit sig att vara styrande i den kommande 

regelrevideringsprocessen. 

- Medlemsenkäten håller på att sammanställas och skickas ut i slutet 

av maj. 
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• Sponsorkommittén 

- Christian Janson redogjorde för att tre/fyra större företag har 

kontaktats angående sponsring. Samtliga har bett att vi återkommer 

till hösten. 

 

18. Information 

        Lars Rydstedt informerade om att inget datum är satt för förhandlingarna i Göta 

hovrätt 

 

19. Meddelanden 

      Inga inkomna meddelanden. 

 

20. Diskussioner 

      Inga diskussioner. 

 

21. Övriga frågor 

      Inga övriga frågor 

 

22. Nästa möte 

      Digitalt möte tisdagen den 24/5 kl.19.00 

 

23. Mötet avslutas 

Då inget mer förelåg tackade ordförande Lars Rydstedt för visat intresse och 

avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet                                          

 

 

Annika Helgesson 

 

 

Justeras                                                    Justeras                                         Ordförande  

 

 

Charlott Jonsson                                   Göran Hagman                      Lars Rydstedt                                         

 

 
 

 

 

 

Svenska Dreverklubben DS 2022 43



FULLMAKT 
Enligt § 7 Mom. 4 i Svenska Dreverklubbens stadgar. 

LOKALKLUBB_______________________________________________DREVERKLUBB 

Härmed medges_______________________________________________ 
         Namn och medlemsnummer 

att föra min talan samt vid eventuell röstning utöva min rösträtt vid Svenska Dreverklubbens 
årsstämma (DS) 2019-06-15

____________________________________den______________________________ 
ort datum 

__________________________________ _____________________________ 
Delegatnummer/namnteckning/förtydligande 

BEVITTNAS 

___________________________________ den______________________________ 
ort datum 

__________________________________ ____________________________ 
Namnteckning/förtydligande 

Utdrag ur § 7 Mom. 4 Röstning 
Vid DS närvarande ombud/ersättare har en (1) röst. Talan och rösträtt för ej närvarande ombud får 
utövas genom fullmakt utställd på valt ombud/ersättare från samma lokalklubb. Närvarande ombud 
kan endast ha en (1) fullmaktsröst.

För att få föra ordinarie DS-delegats talan såsom ersättare vid Dreverstämma måste ersättaren vara 
utsedd vid lokalklubbs årsmöte samt finnas i röstlängd.
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