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§ 1. Mötets öppnande
Klubbens ordförande höll ett kort anförande, 
 hälsade alla närvarande välkomna, stämman hurrade 
för Jakob Bergvall som fyllde år.
 Mötet öppnades.

§ 2. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Per-Erik Skoog
Till sekreterare för mötet valdes Mikael Karlsson

§ 3. Val av två justerare.
Till justerare valdes Jakob Bergvall och 
Bengt Matspers.

§ 4. Godkännande av kallelsen/mötets utlysande. 
Jenny Noren motsatte sig att kallelsen var korrekt 
utlyst. Jenny hänvisade till att det fattades 
anvisningar vart man kunde få tillgång till relevanta 
möteshandlingar.
Stämman röstade om godkännande av kallelsen. 
Stämman godkände kallelsen med majoritet. 
Resultat 27 mot 3.
 Styrelsen svarade med att se över rutinerna i kallelsen
till nästa årsmöte.

§ 5. Fastställande av föredragningslista
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av 
ordförande, godkändes och lades till handlingarna

§ 7. Kassarapport
Kassören gick igenom kassarapporten och redogjorde 
för klubbens ekonomi. Rapporten godkändes och 
lades till handlingarna

§ 8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till 
handlingarna
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§ 9.   Fråga om ansvarsfrihet för 2018 för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året

§ 10. Anmälan av övriga frågor som ska behandlas under 
p. 21
1 ST övrig fråga anmäldes.

§ 11. Valberedningens förslag till antalet ledamöter och 
suppleanter i styrelsen
1 ordförande
6 Ledamöter
5 Suppleanter

§ 12. Val av ordförande för 1 år
Till ordförande för ett år valdes Per Erik Skog 

§ 13. Val av styrelseledamöter för 2 år
Som ledamöter i Dalarnas dreverklubbs styrelse 
valdes, 
Mikael Karlsson omval 
Lars Rydstedt omval
Bengt Matspers omval

 Henrik Andersson Fyllnadsval 1 år

§ 14. Val av styrelsesuppleanter för 1 år
Till suppleanter i styrelsen valdes för ett år.
Ulf Spånberg omval
Matthias Wiktorsson omval
Roger Svensson omval
Peter Back omval
Ingrid Spånberg nyval.

§ 15. Val av två revisorer och revisorssuppleant för 1 år
Till revisorer valdes, Henrik Mårts och  
Bengt Blomberg
Suppleant Lars Smitz.

§ 16. Val av 3 ledamöter och en suppleant till 
valberedningen
Till valberedning valdes för ett år.
Henrik Mårts, sammankallande
 Seppo Piirhonen.
 Per Johansson.
 Daniel Ernerbrink suppleant.
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§ 17. Val av kontaktman till centrala avelsrådet tillika 
lokalt avelsråd
Som kontaktman valdes Brian Lundberg, omval.

§ 18. Val av klubbmästare
Som klubbmästre valdes Brian Lundberg omval.

§ 19. Val av 9 delegater till Dreverstämman och 9 ersättare
(Baseras på antalet medlemmar per den 31/12 2018)
Till delegater valdes.
Per-Erik skog, Yvonne Skog, Anneli Karlsson, Henrik 
Andersson, Jakob Bergvall, Mikael Karlsson, Göran 
Fasten, Anna Carin Rydstedt, Matthias Wiktorsson.

Till ersättare, Marie Johansson, Daniel Ernebrink, 
Roger svensson. Bengt Matspers, Seppo Piirhonen, 
Tom Matsson, Lars Smitz.

§ 20. Behandling av motioner till årsmötet och motioner 
till DS
Motion ang. domarutrustning. Godkänns av stämma 
och antas av styrelsen att skickas vidare till Svenska 
Dreverklubbens Stämma i juni 2019.

§ 21. Övriga frågor som anmälts under p. 10 eller 
uppkommit under mötet och som årsmötet väljer att 
behandla.
Seppo Piirhonen ställde frågan ang., vem som har 
mandat och be någon att avgå.
Frågan ansågs av stämman att detta inte är en fråga 
för stämman. Personen som frågan ställdes emot bad 
om ursäkt.

§ 22. Omedelbar justering av §§ 12, 13 och 14
 

§ 23. Mötets avslutande 
Stämman Tackade av Jonas Berg som avsagt sig sitt 
uppdrag som revisor. Ordförande överlämnade en 
blomma som tack. 
Mötet avslutas.
Därefter vidtar prisutdelning och middag
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Årsmötet besöktes av 30 medlemmar. Efter årsmötet inbjöds till middag. Under middagen  
förrättades prisutdelning.

Protokollförare Mikael Karlsson

Justeras

Protokollet finns justerat i original hos ordföranden

..................................................
Per Erik skog, mötesordförande
.

.................................................                 …............................................
Jakob Bergvall, justerare                                                      Bengt Matspers, justerare           


