
PROTOKOLL 
Årsmöte 2023-02-11 

 

Datum | tid 2023-02-11| 17:00 – 18:30 | Möte sammankallat av Roger Svensson, ordf. Plats: Sjugare B&B  

Närvarande 

Vid årsmötet deltog 24 medlemmar från Dalarnas Dreverklubb. Mötesordförande var extern och inte medlem. 

   

 Punkt  

 1. Mötets öppnande 

Ordförande Roger Svensson hälsade alla välkomna till 

årsmötet och öppnade dagens möte. 

 

 

 2. Justering av röstlängden 

Sekreteraren hade med sig en förteckning över klubbens 

medlemmar. Årsmötet beslutade godkänna den som 

röstlängd att användas vid behov. 

 

 

 3. Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande för mötet valdes Rolf Karlsson 

Till protokollförare anmäldes Lars Rydstedt 

 

 

 4. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande 

justera protokollet 

Till justerare utsågs Tom Mattsson och Henrik Andersson 

 

 

 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens 

medlemmar 

Årsmötet beslutade om närvarorätt och yttranderätt i enlighet 

med stadgarna vilket innebär att deltagare från SKK och 

SDK:s centralstyrelse samt mötesordföranden har yttranderätt 

men får ej delta i beslut. 

 

 

 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

Stämman ska enligt stadgarna annonseras i sociala medier. 

Den 19/1 blev inbjudan utlagd på facebook och därmed anses 

stämman vara utlyst i vederbörlig ordning. 

 

 

 



Sidan 2 

   

 Punkt  

 7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes efter justering av p 24,25 och 26 

 

 

 8. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

Ordförande redovisade att det inte fanns några motioner eller 

förslag att behandla vid den här punkten 

 

 

 9. Anmälan av övriga frågor som ska tas upp under p 24 och 

som kan ha påverkan på förslag till budget för 2023 – 24 

Viltspår- SM 2023 

 

 

 10. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och 

balansräkning samt revisorernas berättelse 

Ordförande Roger Svensson redovisade 

verksamhetsberättelsen för 2022.  

Kassören Lars Rydstedt redovisade resultat- och balans i 

klubben. 

Revisor Henrik Mårts läste upp revisorernas berättelse. 

Årsmötet godkände rapporterna 

 

 

 11. Styrelsens rapport angående de uppdrag som föregående 

årsmöte givit styrelsen 

Det fanns inga uppdrag att redovisa utöver det som sagts i 

verksamhetsberättelsen. 

  

 

 12. Beslut om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen och kassören ansvarsfrihet för 

det gångna året 

 

 

 13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023 

Ordförande läste upp förslag på verksamhetsplanen.  

Årsmötet beslutade att godkänna presenterad 

verksamhetsplan för 2023. 

 

 

 14. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2023 

Kassören presenterade förslag till rambudget för 2023. 

Årsmötet beslutade att anta presenterad rambudget för 2023 

 

 

 15. Valberedningens förslag till antalet ledamöter och 

suppleanter i styrelsen 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av en 

ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. 

 



Sidan 3 

   

 Punkt  

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

  

 16. Val av ordförande för en tid av 1 år 

Till Ordförande för ett år valdes Jakob Bergvall Nyval 

 

 

 17. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år 

Till ledamöter för en tid av två år valdes Emil Seidemar, 

Jenny Carsting och Anton Leveland på två år. 

Fyllnadsval av Birgitta Ingrids och Peter Johansson på ett år. 

 

 

 18. Val av 3 st styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 

Till styrelsesuppleanter valdes Per Erik Skog, Ulf Spånberg 

omval och Niklas Forsberg  

 

 

 19. Val av två revisorer för en tid av 1 år 

Till revisorer valdes Henrik Mårts, omval och Christer 

Ringholm, nyval samt som suppleant Lars Smitz, omval. 

 

 

 20. Val av 3 ledamöter och en suppleant till valberedningen 

Till ordinarie valberedning valdes Henrik Mårts, Seppo 

Piirhonen och Heidi Uski 

 Som suppleant valdes Anneli Karlsson 

 

 

 21. Val av kontaktman till centrala avelsrådet, tillika 

lokalt avelsråd för en tid av 1 år.  

Till kontakt till centrala avelsrådet och som lokalt avelsråd 

valdes Anna-Carin Rydstedt, omval 

                                                 

 

 22. Val av klubbmästare för en tid av 1 år 

Till klubbmästare valdes Henrik Andersson 

 

 

 23. Omedelbar justering av p 16, 17, 18 och 19 

Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 16, 

17, 18 och 19 

 

 

 24. Övriga frågor som anmälts under p.9 eller som 

kommit upp under mötet och som årsmötet väljer att 

behandla utan beslut. 

Seppo Pihronen informerade att Svenska Dreverklubben 

anordnar Viltspår-SM 2023. Informerades om kriterier och att 

Dalarnas Dreverklubb kommer att arrangera en uttagning 

under våren. 

 

 



Sidan 4 

   

 Punkt  

 25. Årsmötet avslutas 

Den nyvalde ordföranden tackar för förtroendet, bjuder in till 

middag och prisutdelning, Därefter avslutas årsmötet med 

ett klubbslag. 

 

  

Protokollförare                                          Mötesordförande 

 

 

 

Lars Rydstedt                                            Rolf Karlsson 

 

Justerare 

 

 

Henrik Andersson                                    Tom Mattsson             

 

 


