
Protokoll fört vid Dalarnas Dreverklubbs årsmöte 2014 ( 2015-02-14) i Tällberg 

 

§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Per-Erik Skog. 

 

§2 Val av mötesfunktionärer. 

Till ordförande valdes  Per-Erik Skog. 

 

Till sekreterare valdes Yvonne Skog. 

 

§3. Val av två justerare 

Till justerare valdes Lars Rydstedt och Bengt Matspers. 

 

§4. Mötets utlysande. 

 

Medlemarna har kallats personligen och via hemsidan. Kallelsen godkändes av mötet. 

 

§5. Fastställande av föredragningslista. 

 

Dagordningen föredrogs och godkändes. 

 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhets berättelsen godkändes. 

 

§7. Kassarapport: Kassarapporten föredrogs av kassören och godkändes.  

 

§8. Revisorernas berättelse. Godkändes av mötet. 

 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

år   2014. 

 

§10. Val av ordförande för 1 år. 

 

Till ordförande valdes. Per- Erik Skog. 

 

§11. Val av styrelseledamöter för 2 år. 

 

Till styrelseledamöter valdes på två år Lars Rydstedt  Bengt Matspers och Mickael  Karlsson  

Fyllnadsval på 1 år valdes Roger Svensson 

 

§12. Val av styrelsesuppleanter . 

 

Till styrelse supleanter valdes på 2 år Ulf Spånberg och Maria Guldbacke. 

 

§13. Val av två revisorer och revisorsuppleant. 

Till Revisorer valdes   Nils  Eriksson och Jonas Berg. 

 

Till supleant valdes Henrik Mårts. 

 

 



§14. Val av ledamöter och en suppleant till valberedningen på ett år. 

Till valbereningens sammankallande valdes Henrik  Mårts, Per Johansson och Seppo 

Piirhonen. 

 

§15. Val av kontaktman till avelsrådet. 

Omval av Bertil Höglund. 

 

§16. Val av klubbmästare. Bengt Matspers 

 

§17. Val av 6+6 DS delegater till Dreverstämman. 

Ord: Per- Erik Skog , Annelie, Hedekäll, Yvonne Skog, Lars Rydstedt, Roger Svensson och 

Nisse Eriksson. 

Supl: Henrik Mårts, Bengt Matspers, Mikael Karlsson, Per Johhansson,  Lennart Hedin och 

Anneli Karlsson. 

 

§18. Eventuella motioner till årsmötet . Motioner till DS.Inga inkommna 

 

§19.               Fråga angående avgift för start på jaktprov. Beslutas att sänka avgiften till 400 

kr,  50 till klubben och 350 till dommaren under en prov period för utvärdering. 

 

 

§20.               Fråga angående antalet deltagare på länskampen.( ner dragning till tre / län). 

Beslutas att tre hundar från varje klubb utses starta i länskampen.  

 

§21. Jaktstig. Info ang samarbetspartner. Vi kommer fortsättningsvis att samarbeta 

med Södra Tuna jaktvårdskrets. Stigen kommer att genomföras den 17/5  

 

 

§22. Övriga frågor._____________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

§23. Mötets avslutades och kvällen fortsatte med prisutdelning  och middag. 

 

 


