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Svenska Stövarklubben
Protokoll del ett, fört vid Stövarfullmäktige
2020-08-30 möte via Zoom
Detta Stövarfullmäktige hålls enligt rutiner som Svenska Kennelklubben utarbetat, rubricerat
Fullmäktige på distans. Som rösträknare och teknisk koordinator fungerar Fredrik Bruno,
anställd vid Svenska Kennelklubben.
Svenska Stövarklubbens ordförande, Owe Karlsson, öppnade mötet kl. 9 och önskade alla
välkomna. Owe berörde i sitt inledningsanförande de avhopp som skett från styrelsen under
mandatperioden, coronapandemin, en del tråkiga inlägg på Stövarklubbens Facebooksida,
jaktpolitiken, vargfrågan, att skogsharen föreslås rödlistas, att jakt med frispringande hund
klassats som kulturarv och att registreringssiffrorna för stövare pekar nedåt.
§1

Upprop och justering av röstlängd

Fredrik Bruno förrättade upprop över anmälda röstberättigade ombud, 25 personer med totalt
42 röster (enligt Svenska Stövarklubbens stadgar) representerade samtliga regionklubbar och
rasklubbar. Utöver dessa fanns ytterligare ett antal personer närvarande vid mötet, främst styrelseledamöter. Beslöts justera röstlängden i befintligt skick. (Bilaga 1 till protokollet.)
§2

Val av mötesordförande

Valberedningens sammankallande, Inge Johansson, föreslog Bengt Pettersson till mötesordförande. Då inga andra förslag fanns beslöts välja Bengt till mötesordförande.
§3

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Anders Lekander till att föra dagens protokoll.
§4

Val av två justeringspersoner, att jämte mötesordföranden justera
protokollet

Till att justera dagens protokoll beslöts välja Mats Eriksson och Christer Andersson.
§5

Rösträknare

Noterades att det är Fredrik Bruno, SKK.
§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt

Denna paragraf utgår, då mötet följer reglerna i Fullmäktige på distans.
§7

Mötets behöriga utlysande

Kallelsen och underlag utsända i enlighet med Fullmäktige på distans. Beslöts att mötet är
behörigt utlyst.
§8

Fastställande av dagordningen

Beslöts fastställa den presenterade dagordningen.
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§9A

Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2018, övriga rapporter samt balansoch resultaträkning, redogörelse för avelsfrågor och revisionsberättelse

Mötesordförande gick igenom Verksamhetsberättelsen 2018 sida för sida liksom den ekonomiska redovisningen. Fredrik Bruno läste upp revisionsberättelsen i sin helhet. Dessa dokument var utsända till fullmäktigedeltagarna i samband med kallelsen till Stövarfullmäktige.
Inga frågor eller kommentarer restes.
§9B

Fastställande av Verksamhetsberättelse för 2018, samt balans- och
resultaträkning, jämte beslut om hantering av vinst/förlust.

Verksamhetshetsberättelsen för 2018 samt balans- och resultaträkningen fastställdes och det
beslöts att verksamhetsårets vinst, 417 469 kr överförs till ny räkning.
§9C

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
§ 10 A

Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2019, övriga rapporter samt balansoch resultaträkning, redogörelse för avelsfrågor och revisionsberättelse

Mötesordförande gick igenom Verksamhetsberättelsen 2019 sida för sida liksom den ekonomiska redovisningen. Fredrik Bruno läste upp revisionsberättelsen vad gäller revisorernas
slutsatser. Dessa dokument var utsända till fullmäktigedeltagarna i samband med kallelsen till
Stövarfullmäktige.
Fullmäktigeledamöter reste flera invändningar mot Verksamhetsberättelsen vad gällde beskrivningen av IT-projektet och avsaknaden av Ordförandekonferensen och vad den behandlade. Invändningar restes även vad gällde den ekonomiska redovisningen vad gällde tydligheten av vad olika saker kostat, exempelvis IT-projektet. Det fanns också fullmäktigeledamöter som stödde styrelsens Verksamhetsberättelse i befintligt skick.
§ 10 B

Fastställande av Verksamhetsberättelse för 2019, samt balans- och
resultaträkning, jämte beslut om hantering av vinst/förlust.

Utifrån den diskussion som blev under föregående paragraf, restes krav på omröstning
huruvida Verksamhetsberättelsen i sin nuvarande form kunde fastställas eller inte. Beslöts att
omröstning skulle genomföras och rösträknare Fredrik Bruno fann att 23 röster lagts för att
inte fastställa Verksamhetsberättelsen i sin nuvarande form, och att 19 röster ansåg att den
kunde fastställas.
Röstresultatet väckte diskussion om vad det innebär. Fullmäktige beslöt att ajournera mötet
till kl. 11 för att ge mötesordförande, Fredrik Bruno samt den avgående styrelsen tid att samråda om lämplig handlingsväg framåt.
Efter det att mötet återupptagits meddelade mötesordförande att Verksamhetsberättelsen
måste fastställas i befintligt skick, då styrelsen inte är beredd att nu göra några ändringar. Om
någon har synpunkter på Verksamhetsberättelsen går det att få en anteckning till protokollet
vad som man tycker ska ändras.
Verksamhetshetsberättelsen för 2019 samt balans- och resultaträkningen fastställdes och det
beslöts att verksamhetsårets vinst, 267 982 kr överförs till ny räkning.
Delegaten Cenneth Quick önskade få följande anteckning förd till protokollet som han redovisat skriftligt till mötets sekreterare efter mötet:
Inget av allt det som diskuterades och beslutades om vid ordförandekonferensen 2019 finns
med i verksamhetsberättelsen. Det gäller då främst att styrelsen inte genomfört det arbete
som redovisades om nya ledningsmetoder för att stärka engagemang och klubbkänsla. Det
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vill säga de olika verksamhetskommittéer som skulle bildas under ledning av en representant
för huvudstyrelsen och sedan representanter från lokalklubbar och rasföreningar i de olika
nätverken kring klubbens kärnverksamheter (Jaktprov, utställningar, regelutveckling mm).
Vidare gäller det ordförandekonferensens krav på, och styrelsens utlovade redovisning av,
läget beträffande arbetet med utvecklingen av klubbens nya digitala redovisningssystem. Det
handlar b.la. om redovisning av kravspecifikationen för systemet, de faktiska kostnaderna
hittills, de totala kostnaderna för färdigt program, färdigställandedatum och ägandeförhållanden i systemet.
På ordförandekonferensen framfördes också att man ville ha kontoplanen (läs resultaträkningen) bättre specificerad och tydligare presenterad. Styrelsen gav då besked om att detta
skulle ske "omedelbart" så att 2019 års årsredovisning skulle bli klart bättre och tydligare.
Detta har inte skett.
§ 10 C

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019

På fråga till delegaterna om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsens förvaltning 2019 hördes både för och emot varför beslöts att omröstning skulle genomföras och rösträknare Fredrik Bruno fann att 19 röster lagts för att inte ger ansvarsfrihet och att 18 röster ansåg att styrelsen skulle få ansvarsfrihet. En avstod från att rösta och tre röster bedömdes jäviga på grund av
att Svenska Hamiltonstövareföreningens delegat under delar av 2019 ingått i Svenska Stövarklubbens styrelse. En röst fattades.
Omröstningens resultat gjorde att styrelseledamoten Peter Ledin deklarerade att han ställer sin
styrelseplats till förfogande och avgår med omedelbar verkan. Valberedningens sammankallande Inge Johansson deklarerade att han avgår och inte står till förfogande för eventuellt
återval. Även resten av styrelsen meddelade att de ställer sina platser till förfogande.
Jämtland/Härjedalens Stövarklubb genom Mats Eriksson önskar få följande reservation förd
till protokollet som redovisades efter mötet till mötesordförande:
Jämtland/Härjedalens Stövarklubb reserverar sig mot beslutet att inte bevilja Svenska
Stövarklubbens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Då invändningarna på styrelsen mest härrör sig från ordförandekonferensen så delar vi revisorernas ståndpunkt och
anser att styrelsen följt verksamhetsplanen och att ekonomin är skött klanderfritt trots en förminskad styrelse med tre personer.
Svenska Smålandsstövareföreningen genom Tore Nilsson önskar få följande reservation förd
till protokollet som redovisades efter mötet till mötesordförande:
Svenska Smålandsstövareföreningen reserverar sig mot beslutet att inte styrelsen fick ansvarsfrihet. Vi anser att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Värmlands Stövarklubb genom Christer Andersson och Ragnar Eriksson önskar få följande
reservation förd till protokollet som redovisades till mötets sekreterare efter mötet:
Värmlands Stövarklubbs Styrelse reserverar sig mot beslutet att inte ge styrelsen i Svenska
Stövarklubben ansvarsfrihet för år 2019.
Beslöts att ajournera mötet till kl.12 för att ge tid för mötesordförande, Fredrik Bruno och
avgående styrelse att formulera ett förslag för att komma vidare i mötesdagordningen.
Vi mötets återstart meddelade mötesordförande att mötets utveckling gjorde att behovet av en
interimsstyrelse och en ny valberedning är akut. Beslöts efter förslag från mötesordförande att
mötesdagordningen frångås, så att § 13 läggs som § 11, § 16 som § 12 och § 17 som § 13.
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Det informerades om att alla i nuvarande valberedning meddelat att de avgår med omedelbar
verkan, utom Mikael Petersson.
§ 11 (§ 13 enligt ursprunglig dagordning)

Val av interimsstyrelse

Då hittillsvarande styrelse ställde sina platser till förfogande (avgick med omedelbar verkan)
och fullmäktige beslöt att mötet skulle ajourneras till preliminärt tisdagen den 10 november
kl. 19.00, uppstod behov av en interimsstyrelse med uppdrag att sköta Svenska Stövarklubbens löpande ärenden och ekonomi under denna tid, samt att förbereda mötets återupptagande. Interimsstyrelsens mandat upphör i och med mötets återupptagande 10 november.
Beslöts att interimsstyrelsen ska bestå av en ordförande och två ledamöter. Efter en del turer
beslöt fullmäktige att utse följande personer att utgöra interimsstyrelse:
Cenneth Quick, ordförande
Gottne Lindgren, ledamot
Leif Lundholm, ledamot
§ 12 (§ 16 enligt ursprunglig dagordning)

Val av valberedning

Efter en del vånda beslöts välja följande fyra personer att utgöra valberedning, i första hand
för att förbereda val av en styrelse för de kommande två åren vid fullmäktiges fortsättning i
november, men formellt även inför Stövarfullmäktige 2022. I och med att antalet är jämt beslöts att sammankallande har utslagsröst vid behov.
Mikael Petersson, två år kvar på sitt mandat, sammankallande
Lennart Ragnarsson, två år
Michael Barchéus, två år
Rolf Johansson, fyra år
Detta innebär att det enligt stadgarna finns en vakans i valberedningen för ett fyra års mandat.
Efter mötet tackade även Olle B Häggkvist ja till att ingå i valberedningen. Olles namn var
uppe till förslag under mötet, men Olle kunde då inte nås för att få hans accept.
§ 13 (§ 17 enligt ursprunglig dagordning)
Beslut om omedelbar justering av § 11 och § 12
Stövarfullmäktige beslöt om omedelbar justering av paragraferna 11 och 12. Fredrik Bruno
utsågs till att ordna detta protokollsutdrag.
Avslutning av dagens möte
Anders Krone, Södermanlands Stövarklubb avtackade avgående styrelse och påpekade att de
gjort ett gott jobb under de besvärliga omständigheter de hamnade i på grund av de avhopp ur
styrelsen som skedde under mandatperioden.
Mötesordförande tackade alla deltagare och ajournerade mötet till preliminärt 10 november.
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Protokoll del två, fört vid Stövarfullmäktige
2020-11-10 möte via Zoom
§ 1A

Upprop och justering av röstlängd

Fredrik Bruno förrättade upprop över anmälda röstberättigade ombud, 25 personer med totalt
42 röster (enligt Svenska Stövarklubbens stadgar) representerade samtliga regionklubbar och
rasklubbar. En klubb besvärades av kontaktproblem. Utöver dessa fanns ytterligare ett antal
personer närvarande vid mötet, varav några från den avgångna styrelsen, några från valberedningen och några från dem som valberedningen föreslår som kandidater till nya styrelsen.
Beslöts justera röstlängden med två namnändringar. (Bilaga 2 till protokollet.)
§ 2A

Mötesordförande

Bengt Pettersson fortsätter som mötesordförande.
§ 3A

Anmälan om protokollförare vid mötet

Anders Lekander fortsätter att föra Stövarfullmäktiges protokoll.
§ 4A

Två justeringspersoner, att jämte mötesordföranden justera
protokollet

Mats Eriksson och Christer Andersson justerar även denna del av protokollet.
§ 5A

Rösträknare

Noterades att det är Fredrik Bruno, SKK.
§ 6A

Beslut om närvaro- och yttranderätt

Denna paragraf utgår, då mötet följer reglerna i Fullmäktige på distans.
Anders Lekander summerade protokollet från mötet den 30 augusti.
Fredrik Bruno summerade läget och redovisade hur SKK:s Föreningskommitté resonerat runt
det uppkomna läget för Svenska Stövarklubben.
Mötesordföranden frågade om mötet ska backa tillbaka till § 10 C i protokollet från den 30
augusti. Mötet beslöt att göra så.
§ 10 C

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019

Beslöts ändra beslutet från den 30 augusti och ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.
§ 11 A
styrelsen

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till

Inget fanns att ta upp under denna paragraf.
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§ 11 B

Verksamhetsberättelse från 30 augusti till 10 november 2020

Under denna punkt lämnade den vid mötet den 30 augusti utsedda interimsstyrelsen sin Verksamhetsberättelse för perioden 2020-08-30 – 2020-11-10, som även varit utsänd innan mötet.
Beslöts datera denna rapport med dagens datum och bifoga den till protokollet (bilaga 3 till
protokollet). Interimsstyrelsen vittnade om betydande problem, främst avseende den ekonomiska förvaltningen under perioden den verkat, då föreningens bank inte kunde godta någon
firmatecknare under perioden.
§ 12 A

Beslut om styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2020-2022

Det dokument som förelagts fullmäktige är den avgångne styrelsens förslag. Något annat underlag fanns inte. Beslöts anta Verksamhetsplanen men med den reservationen att ändringar
kan behöva göras av den nya styrelsen på grund av det uppkomna läget (bilaga 4 till protokollet).
§ 12 B

Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2020-2022

Det dokument som förelagts fullmäktige är den avgångne styrelsens förslag. Något annat underlag fanns inte. Beslöts anta budgeten men med den reservationen att ändringar kan behöva
göras av den nya styrelsen på grund av det uppkomna läget (bilaga 5 till protokollet).
§ 12 C

Beslut om avgifter för kommande år

Något förslag från den gamla styrelsen finns inte annat är vad som kan utläsas ur budgetförslaget, se § 12 B, vilket indikerar oförändrade avgifter i förhållande till 2020. Beslöts att avgifterna ska vara oförändrade 2021 och 2022, vilket innebär 395 kr per år för huvudmedlem,
100 kr per år för familjemedlem och 100 kr per år för stödjande medlem.
§ 13

Val av ordförande och ordinarie ledamöter

Den tillfälliga valberedningen, Mikael Petersson (smk), Michael Barcheus, Olle B Häggkvist,
Rolf Johansson och Lennart Ragnarsson föreslår Rolf Karlsson som ny ordförande. Beslöts
välja Rolf Karlsson som ordförande för Svenska Stövarklubben på två år.
Valberedningen föreslår vidare att följande personer väljs som ledamöter på fyra år: Lill
Wiklund, Tomas Eriksson, Peter Hermansson och Leif Lundholm. Beslöts välja dessa för en
period på fyra år.
Valberedningen föreslår vidare att följande personer väljs som ledamöter på två år: Marita
Lithander, Daniel Bohlin, Tomas Larsson och Petra Högberg. Beslöts välja dessa för en period på två år.
§ 14

Val av ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter

För en period av två år beslöts välja, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young
som extern revisor samt Örjan Strömberg och Jimmie Guttormsson till interna revisorer. Till
revisorssuppleanter beslöts välja Gottne Lindgren och Rolf Johansson.
§ 15

Val av firmatecknare

Beslöts att ordförande (Rolf Karlsson) och kassör (utses av styrelsen) är, var för sig, föreningens firmatecknare.
§ 16

Val av valberedning

En valberedning utsågs redan vid mötet den 30 augusti, se § 12. Beslöts göra några ändringar
i det beslutet så att valberedningen får följande sammansättning:
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Mikael Petersson, två år kvar på sitt mandat, sammankallande
Lennart Ragnarsson, två år
Olle B Häggkvist, två år
Michael Barchéus, fyra år
Rolf Johansson, fyra år
§ 17

Beslut om omedelbar justering av § 13 – 16

Beslöts om omedelbar justering av § 13 – 16. Uppdrogs åt Fredrik Bruno att utforma detta
protokollsutdrag och se till att det blir undertecknat av mötesordförande och justeringspersonerna fysiskt, då det visade sig att banken inte godtar elektronisk justering.
§ 18 A

Styrelsens förslag till Fullmäktige

Några sådana förslag förelåg inte.
§ 18 B

Motioner till Fullmäktige

Motion nr 1 från distrikt 5 om geografisk spridning av SM tävlingarna. Styrelsen yrkar bifall
med tillägget att det bör gälla för såväl SM för rävhundar som SM för harhundar. Beslöts,
efter omröstning, att bifalla motionen.
Motion nr 2 från distrikt 5 om ändringar i röstlängden så att lokalklubbar får en röst plus ytterligare en per 100 medlemmar. Styrelsen yrkar avslag. Beslöts avslå motionen.
Motion nr 3 från Dalarnas Stövarklubb om att styrelsen för Svenska Stövarklubben ska tillställa lokalklubbar och rasklubbar årsredovisning samt budget för kommande år efter det att
de godkänts av styrelsen. Styrelsen anser att motionen är besvarad då handlingarna redovisats
inför Fullmäktige. Beslöts, efter omröstning, att avslå motionen.
Motion nr 4 från Dalarnas Stövarklubb om att styrelsen för Svenska Stövarklubben ska utnyttja alla sina mandat vid Kennelfullmäktige för större chans att påverka. Styrelsen anser
motionen besvarad då Svenska Stövarklubben alltid utnyttjat alla sina röster vid Kennelfullmäktige, antingen genom fysiskt deltagande, eller med hjälp av fullmakter. Beslöts avslå motionen.
§ 19

Beslut om ersättning för styrelsen

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att ordförande, kassör och sekreterare arvoderas med 10 000 kr var per år och övriga styrelseledamöter med 8 000 kr var per år.
§ 20

Överläggningsärenden

Inga ärenden anmälda på denna punkt.
§ 21

Stövarfullmäktige 2020 avslutas

Mötesordförande tackade interimsstyrelsen för sitt arbete. Den nyvalda ordföranden för
Svenska Stövarklubben, Rolf Karlsson, tackade för förtroendet, varefter mötet avslutades
21.30.
Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Anders Lekander

Bengt Pettersson

Mats Eriksson

Christer Andersson
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Bilaga 1

Röstlängd Svenska Stövarklubbens Fullmäktige 2020-08-30
Röstberättigade: 25 — Klubbar: 25
Röster tilldelade: 42 / 42 — 100%
Namn

Ansvarig

Röster

Bohuslän-Dals Stövarklubb

Daniel Bolin (danielbodin)

1

Dalarnas Stövarklubb

Patrik Lagerberg (patriklagerberg)

2

Gotlands Stövarklubb

Tore Timgren (toretimgren)

1

Gotlandsstövareföreningen

Jörgen Pettersson (jorgenpettersson)

1

Gävleborgs Stövarklubb

Mårten Strömberg (martenstromberg)

2

Hallands Stövarklubb

Bo Mared (bomared)

1

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb

Mats Eriksson (matseriksson)

2

Norrbottens Läns Stövarklubb

Michael Barchéus (michaelbarcheus)

2

Skåne-Blekinge Stövarklubb

Peter Hermansson (peterhermansson)

1

Smålands Stövarklubb

Cenneth Quick (cenneth)

4

Smålandsstövareföreningen

Tore Nilsson (torenilsson)

1

Svenska Finnstövareföreningen

Fredrik Eriksson (fredrikeriksson)

2

Svenska Hamiltonstövareföreningen

Göran Johansson (goranjohansson)

3

Svenska Luzernerringen

Mattias Jansson (mattiasjansson)

1

Svenska Schillerstövareföreningen

Kjell Larsson (kjellarsson)

1

Sydsvenska Stövarklubben

Tommy Blomqvist (tommyblomqvist)

1

Södermanlands Stövarklubb

Anders Krone (anderskrone)

1

Uppland-Västmanlands Stövarklubb

Markus Enstedt (markusenstedt)

2

Värmlands Stövarklubb

Christer Andersson (christerandersson) 2

Västerbottens Stövarklubb

Gottne Lindgren (gottne)

3

Västergötlands Stövarklubb

Mikael Strandroth (mikaelstrandroth)

3

Västernorrlands Stövarklubb

Peter Rönnqvist (peterronnqvist)

2

Västsvenska Stövarklubben

Erling Buch (erling)

1

Örebro Läns Stövarklubb

Mats Olsson (olssonmats)

1

Östergötlands Stövarklubb

Anders Krantz (anderskrantz)

1
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Bilaga 2

Röstlängd Svenska Stövarklubbens Fullmäktige 2020-11-10
Röstberättigade: 25 — Klubbar: 25
Röster tilldelade: 42 / 42 — 100%
Namn

Ansvarig

Röster

Bohuslän-Dals Stövarklubb

Daniel Bolin (danielbodin)

1

Dalarnas Stövarklubb

Patrik Lagerberg (patriklagerberg)

2

Gotlands Stövarklubb

Tore Timgren (toretimgren)

1

Gotlandsstövareföreningen

Jörgen Pettersson (jorgenpettersson)

1

Gävleborgs Stövarklubb

Mårten Strömberg (martenstromberg)

2

Hallands Stövarklubb

Bo Mared (bomared)

1

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb

Mats Eriksson (matseriksson)

2

Norrbottens Läns Stövarklubb

Michael Barchéus (michaelbarcheus)

2

Skåne-Blekinge Stövarklubb

Peter Hermansson (peterhermansson)

1

Smålands Stövarklubb

Cenneth Quick (cenneth)

4

Smålandsstövareföreningen

Tore Nilsson (torenilsson)

1

Svenska Finnstövareföreningen

Fredrik Eriksson (fredrikeriksson)

2

Svenska Hamiltonstövareföreningen

Bengt Ljungberg (bengtljungberg)

3

Svenska Luzernerringen

Mattias Jansson (mattiasjansson)

1

Svenska Schillerstövareföreningen

Kjell Larsson (kjellarsson)

1

Sydsvenska Stövarklubben

Tommy Blomqvist (tommyblomqvist)

1

Södermanlands Stövarklubb

Anders Krone (anderskrone)

1

Uppland-Västmanlands Stövarklubb

Lars Hansson (larshansson)

2

Värmlands Stövarklubb

Christer Andersson (christerandersson) 2

Västerbottens Stövarklubb

Gottne Lindgren (gottne)

3

Västergötlands Stövarklubb

Mikael Strandroth (mikaelstrandroth)

3

Västernorrlands Stövarklubb

Henrik Kårén

2

Västsvenska Stövarklubben

Erling Buch (erling)

1

Örebro Läns Stövarklubb

Daniel Ingehult Gustavsson

1

Östergötlands Stövarklubb

Anders Krantz (anderskrantz)

1
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Bilaga 3

Verksamhetsberättelse från Svenska Stövarklubbens
interimsstyrelse 2020-08-30 -- 2020-11-10
En majoritet av delegaterna vid årets Stövarfullmäktige beslutade att inte bevilja ansvarsfrihet
för alla de verksamheter som man ansåg skulle ha varit genomförda år 2019. Detta fick till
följd att hela den sittande styrelsen avgick med omedelbar verkan. Mötet beslöt att tillsätta en
interimsstyrelse fram till den 10 november då det ajournerade mötet skulle återupptas. Den
fick den "glasklara" uppgiften att "Hålla skutan flytande, betala räkningar och kalla till
nästa möte den 10 november". Mötet beslöt också att utse en valberedning som skulle
komma med förslag till en helt ny styrelse.
Interimsstyrelsen kom att bestå av och organiseras med Cenneth Quick som ordförande och
Gottne Lindgren som sekreterare och Leif Lundholm som ansvarig för ekonomi och information. Vi har haft lätt för att samarbeta och bli överens i de frågor som varit aktuella för att
"hålla skutan flytande". Inriktningen har varit att agera som "Akutmottagning" och undvika
begränsningar i handlingsfriheten för den nya styrelsen. Vi har sänt ut två aktuella lägesorienteringar (sept och okt) till samtliga lokalklubbar och rasföreningar och via Svenska Stövarklubbens hemsida orienterat alla medlemmar om att man kan söka den aktuella informationen
på de lokala hemsidorna. Sedan den 10 oktober har information om valberedningens förslag
sänts ut till berörda och även funnits på Svenska Stövarklubbens hemsida.
Kallelse till det återupptagna Fullmäktigemötet utsändes 2020-10-27.
Vi har haft samverkan med delar av den nu avgångna styrelsen och därvid fått underlag för
vår verksamhet och även en beredskap för att överlämna "det materiella arvet" till den nya
styrelsen. Efter samverkan med Gunnar Pettersson har vi även fått stöd med att kunna förse
aktuella arrangörsklubbar med Svenska Stövarklubbens olika plaketter och utmärkelser vid
mästerskapstävlingar (jaktprov för DM och SM).
Vi har haft ett tätt och väl fungerande samarbete med valberedningens sammankallande, Mikael Pettersson.
Vi har fått det stöd vi bett om från Fredrik Bruno på SKK.
Fullmäktiges beslut att kalla oss för "Interimsstyrelse" visade sig vara olyckligt och besvärligt
när det gäller vår uppgift att "betala räkningar". Klubbens bank var inte villig att samarbeta med en "interimsstyrelse"! Kändes onekligen snopet att stå inför banken med ett uppdrag från ett Stövarfullmäktige med så många "ärrade styrelseproffs" och få besked om att vi
som interimsstyrelse inte hade fått mandat att agera i bankärenden. Nu löste banken detta med
oss ändå i form av en tillmötesgående tjänstemans "engångslösning" så att vi kunde betala de
allra mest brännande räkningarna. Vissa betalningar fick vi ändock ordna ur egen ficka.
Särskild orientering om uppgiften "Betala räkningar" och den "uppföljning av utvecklingen
med vårt nya datasystem för bl.a. rapportering mm" som har skett under interimsperioden
kommer att ges muntligt vid dagens återupptagna Fullmäktige och vid behov även senare till
den nya styrelsen.
Vår årsbok med resultat mm har distribuerats till de köpare som i samband med inbetalningen
angett namn och adress Samverkan med ansvariga för tidningen Stövaren har skett. Tidningens nummer 4 är klart och kommer att utges som planerat kring den 27 november. Efter framställan från redaktionen har vi även bidragit med ledaren till detta nummer. Tidningens annonssäljare, Ronny Benjaminsson, har fått klartecken att fortsätta sitt uppdrag och möjligheter
till även långsiktiga annonslösningar.
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Samarbetet med SKK har medfört att bl.a. Gävleborg, Halland och Bohuslän-Dal har fått nya
auktoriserade jaktprovsdomare.
Verksamheterna med jaktproven har kommit igång och kvalen till våra mästerskapstävlingar
ser ut att gå bra. Den avgångna styrelsens direktiv och anvisningar för hur tävlingarna ska
genomföras m ht rådande pandemi har gällt även under interims tiden och har meddelats aktuella arrangörer att dessa gäller även fortsättningsvis tills annat anges. För "SM för stövare
som jagar räv" ("Räv-SM") har arrangören (Halland) medgivits att planera för "tvådomarsystem".
En glädjande sak som tidigt under interimsperioden stack ut var det utomordentliga
resultatet av den nya valberedningens arbete! Den arbetsgruppen har verkligen haft
förmåga att förvandla snack till verkstad! Vill rikta ett stort och varmt tack till valberedningens sammankallande Mikael Pettersson och hans "eminent five quartet" dvs
Michael Barchéus, Olle B Häggkvist, Rolf Johansson och Lennart Ragnarsson. Så
snabbt och bra ni jobbat! Hoppas verkligen att ni får känna av den tacksamhet och respekt ni förtjänar!
För interimsstyrelsen 2020-11-10
Cenneth Quick

Gottne Lindgren

Leif Lundholm

Ordförande

Sekr

Kassör/infoansv mm
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Bilaga 4
Verksamhetsplan för SvStk 2020-2022
Avel:
•
•
•
•

Fortsätta arbetet med att undersöka olika förutsättningar för att bevara och säkerställa de svenska
stövarrasernas framtida existens tillsammans med rasklubbarna.
Att fortsätta kontrollera förutsättningarna för att bredda den genetiska variationen/bredden i de
svenska stövarraserna genom inkorsning.
Fortlöpande revidering av RAS (Rasspecifika avelsstrategier).
Vidareutveckla arbetet inom avelskommittén.

Jaktprov:
• Årsvis genom regelgruppen utvärdera drevprovsreglerna.
• Revidera drevprovsreglerna samt ge ut ett nytryck gällande för nästkommande period.
• Arbeta för att nyutbilda drevprovsdomare i syfte att säkerställa numerären mht att domarkåren idag
börjar bli till åren kommen.
• Att över tiden stimulera hundägarna att starta på jaktprov för att bredda avelsmaterialet.
Utställning:
• Arbeta för att hitta lämpliga och intresserade medlemmar som vill utbilda sig till exteriördomare.
• Stimulera hundägarna att ställa ut sina stövare för att säkerställa stövarens exteriöra utveckling.
• Fortsätta driva och utveckla Riksutställningen.
Medlems- och PR verksamhet:
• Stövarjaktens Dag arrangeras årligen
• Utveckla ungdomsmästerskapet
• Fortlöpande arbeta för att utveckla medlemsförmånerna i form av ex försäkringar, utrustning.
• SvStk med lokalklubbar och rasförreningar ska aktivt delta på mässor.
• Fortsätta utgivandet av tidningen Stövaren med 4 nummer/år
• Hålla stovare.se uppdaterad med relevant information
• Upprätthålla en ur värdegrundsperspektivet korrekt Facebooksida.
• Använda Facebooksidan som en viktig informationskanal.
IT:
• Vidmakthålla programmet Hitta Stövare.se
• Fortsätta utvecklingen av inrapporteringssystemet för jaktproven.
• Påbörja utveckling av ett motsvarande inrapporteringssystem för att administrera SvStk utställningar.
Ekonomi:
• Fortsätta med att utveckla sponsorverksamheten för att säkra ett bra ekonomiskt tillskott med 3 åriga
avtal.
• Vi ska ha en väl utvecklad uppföljning av ekonomin samt verka för att de värdepapper som SvStk innehar värdesäkras i största möjliga utsträckning.
Jaktpolitiskt arbete:
• Att fortsätta arbetet i samverkan med SKK och jägarorganisationerna med opinionsbildningsarbete
inom rovdjurspolitiken med betoning och starkt fokus på vargproblematiken. Vi skall även försöka
nyttja och utveckla politiska kanaler och statliga myndigheter.
• Att fortsätta arbetet tillsammans med SKK, jägarorganisationerna samt internationella jägarorganisationer för att medverka till att löshundsjakten klassas och erhåller en högre legal status som ett kulturarv även internationellt.
• Vi ska öka vårt sätt att agera med ett etiskt synsätt under såväl vår träning, jaktutövning. Även bedriva
ett riktat arbete mot hur text och bilder delas och publiceras på sociala medier.
• Att vidmakthålla vårt säkerhetstänk inom ramen för SM arrangemangen i syfte att förebygga och reducera störningar från grupper utanför vår gemenskap.
• Att engagera oss i och uppmärksamma arbetet med att försvara jakten på hare och räv över hela landet.
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Bilaga 5

