
Protokoll för under 
Dalarnas Dreverklubbs 
årsmöte på Moskogen i 

Leksand 2014-02-22

§1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet i närvaro av 16 medlemmar

§2. Val av mötesfunktionärer
Per-Erik Skog valdes till ordförande och Annelie Hedekäll till sekreterare för mötet.

§3. Val av två justerare
Henrik Mårts och Roger Svensson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Mötets utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg, § 11B, fyllnadsval.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Per-Erik Skog läste verksamhetsberättelsen för 2013. Mötet godkände den i sin helhet och lade 
den till årsmöteshandlingarna.

§7. Kassarapport
Resultatrapporten delades ut före mötet. Mötesdeltagarna fick möjlighet till att ställa frågor till 
kassören. Kassarapporten lades därefter till årsmöteshandlingarna.

§8. Revisorernas berättelse
Nils Eriksson läste revisorernas berättelse och föreslog full och tacksam ansvarsfrihet 
för DDK:s styrelse och kassaförvaltare för det gångna året. 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse
Årsmötet beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.
§10. Val av ordförande för 1 år
Omval av Per-Erik Skog.

§11. Val av styrelseledamöter för 2 år
Omval av Ingvar Karlsson och Lennart Hedin. Nyval av Lars-Erik Stenfeltd.

§11B. Fyllnadsval av ordinarie ledamot
Christoffer Cederberg har frånsagt sig sin plats som ledamot inför mötet. Mötet föreslog Mikael 
Karlsson som också valdes.

§12. Val av styrelsesuppleanter för 1 år
Omval av Ulf Spånberg. Nyval av Maria Guldbacke

§13. Val av två revisorer och revisorsuppleant



Omval av Jonas Berg och Nils Eriksson. Omval av revisorsuppleanten Henrik Mårts.

§14. Val av valberedning
Omval av Björn Norén som också är sammankallande. Nyval av Lars Rydstedt och Henrik 
Mårts. 

§15. Val av kontaktman till avelsrådet
Omval av Bertil Haglund

§16. Val av klubbmästare
Nyval av Bengt Matspers.

§17. Val av 5 DS delegater till Dreverstämman i Leksand 2014
Till ordinarie delegater valdes: Per-Erik Skog, Annelie Hedekäll, Björn Norén, Bengt Matspers 
och Lars Rydstedt
Som ersättare valdes: Roger Svensson, Nils Eriksson, Mikael Karlsson och Tapio Aspfors.

§18. Eventuella motioner till DS 2014
En motion har inkommit angående ett förslag om chipläsare till alla jaktprovsdomare. Motionen 
tillstyrktes och skall lämnas in som motion till Dreverstämman 2014. 

§19. Utställning 2015
Ansökan är inskickad till SDK och föreslagna datum är 13 och 14 juli 2015.

§20. Drevprov 2014
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till provtider för 2014.
Drevprov:  2014-10-01 – 12-31 och 2015-01-01 – 02-28
Fasta drevprov: Vikmanshyttan 2014-11-01 – 09-11 och Leksand 2014-11-22 – 14-11-30 samt 
Länskampen 2014-11-08.

§21. Jaktstig
Jaktstigen 2014 fastställdes till söndagen den 18 maj. Frågan om vem som kunde tänka sig att 
vara tävlingsansvarig ställdes till årsmötet. Ingen tog på sig uppgiften och årsmötet gav styrelsen 
i uppdrag att lösa detta vid nästa styrelsemöte.

§22. Viltspårprov 2015
Rörligt viltspårprov 2015 fastställdes till perioden 1/5 -15/8-2015.
§23. Övriga frågor

• Funktionärer till jaktstigen söktes under mötet men ingen var frivillig. 
• Hela klubben skall hjälpas åt med att införskaffa priser till jaktstigen, Dreverstämman 

och sommarutställning.

§24. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet. Samtidigt passade han på att tacka för det förtroende som årsmötet 
gav honom inför 2014. 
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