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§ 1.  Mötets öppnande 
 Klubbens vice ordförande höll ett kort anförande, 

hälsade alla närvarande välkomna och öppnade 
mötet.   

§ 2.  Val av mötesfunktionärer 
 Till mötesordförande valdes Bengt Matspers 
 Till sekreterare för mötet valdes Lars Rydstedt 
  
§ 3.  Val av två justerare 
 Till justerare valdes Henrik Andersson  och Jakob 

Bergvall 
  
§ 4.  Mötets utlysande 
 Mötet var utlyst i god tid och årsmötet ansåg att 

årsmötet var behörigen utlyst 
 
§ 5.  Fastställande av föredragningslista 
 Dagordningen fastställdes utan ändringar 
 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av vice 

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 
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för 2017 för styrelsen 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året 
 
§ 10. Val av ordförande för 1 år 
 Till ordförande för ett år valdes Per Erik Skog 
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§ 11. Val av styrelseledamöter för 2 år 
 Som ledamöter i Dalarnas dreverklubbs styrelse 

valdes Ingvar Karlsson, Lennart Hedin omval och 
Jakob Bergvall, nyval 

 
§ 12. Val av styrelsesuppleanter 
 Förra årsmötet beslutade att utöka suppleanterna till 

fyra. I år utökas med ytterligare en suppleant. 
 Till suppleanter i styrelsen valdes för ett år Alexandra 
Piirhonen, Ulf Spånberg, Matthias Wiktorsson, Roger 
Svensson och Peter Back 

 
§ 13. Val av två revisorer och revisorsuppleant 
 Till revisorer för ett år valdes Nils Eriksson och Jonas 

Berg. Till revisorsuppleant valdes Henrik Mårts 
 
§ 14. Val av ledamöter och en suppleant till valberedn. 
 Till valberedning för tt år valdes Henrik Mårts, Säter, 

Seppo Piirhonen, Norberg, Per Johansson, Mora och 
Henrik Andersson Mora .  

 
Henrik Andersson, Mora valdes som samman-
kallande. 

 
§ 15. Val av kontaktman till avelsrådet 
 Som kontaktman till avelsrådet nyvaldes Brian 

Lundberg, Ljusdal 
 
§ 16. Val av klubbmästare 
 Till klubbmästare omvaldes Brian Lundberg, Ljusdal 
 
§ 17. Val av 7 delegater till Dreverstämman och 7 ersättare 
 Till ordinarie delegater för Dreverstämman i 

Halmstad valdes: 
 Per Erik Skog, Jakob Bergvall, Henrik Andersson, 

Annelie Karlsson, Patrik Eklind, Tobias Lidberg och 
Mattias Wiktorsson 

  
 Till ersättare valdes: 
          Yvonne Skog, Bengt Matspers, Emma Gunhe, Mikael 

Karlsson, Dan Sandberg, Anna-Carin Rydstedt och 
Jenny Norén 
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§ 18. Behandling av motioner till årsmötet och motioner 

till DS 
 Inga motioner hade kommit in till Dalarnas 

dreverklubb. 
 Inga motioner fanns till Dreverstämman att behandla. 
  
§ 19. Övriga frågor 

 Info om att statuterna för drevproven finns på nya 
hemsidan. 
Statuterna till Sveriges vackraste drever kommer att 
ses över. 
Mikael (webmastern) berättade om nya hemsidan som 
heter www.dalarnasdk.se. Den är kompatibel med 
telefoner, plattor och vilka telefoner som helst. 

 
§ 20. Mötets avslutande  
 Ordförande tackar för deltagandet och avslutade 

mötet. Därefter vidtar prisutdelning och middag. 
 
 
       Årsmötet besöktes av 35 personer. Efter årsmötet inbjöds till middag. Under middagen    
       förrättades prisutdelning. 
        

 
 
Protokollförare  
Lars Rydstedt 
 
 
 
Justeras 
 
Protokollet finns justerat i original hos 
Ordföranden. 
 
 
…………………………………………. 
Bengt Matspers, mötesordförande 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………… 
Henrik Andersson, justerare  Jakob Bergvall, justerare   

 

http://www.dalarnasdk.se/

