
Årsmöte för Västernorrlands DK 2014-02-15

Plats: Häggdångers BYgdegård

Närvarade:

Mötets öppnade:

Ordftirande:

Sckreternrcl

Justernre:

Kallelse:

Drgordning:

Verksamhets-
berättelse:

Knssarnpport:

Revisionrberättelse:

Vsl av ordförande:

Styrelsc:

Val av styrelse'
ledamötcr och
suppleante t':

AvelsrÅd:

Val utbildnings'
ansvarig:

8 medlemmar var nätvarande.

Jonas Kriström hälsade alla välkonmen och fÖrklarade mötet öpptrat'

'till rnötets ordftilande valdes Jonas Kriström'

Till rnötets sekreterare valdes Bo Lindstr'öm

Till justerare av tnötesprotokollet valdes Anton Larsson och Krister

Karlsson

Annonsering om mötet finns på vår hemsida. Mötet godkände

kallelsen till årsmötet.

Mötet gick igenorn dagordningen och godkände denna'

Ordförande Jonas Kriström redovisade rnuntligt det gångna året'

Läggs ut på vår herusida.Mötet godkände innehållet i

velksarnhetsber'ättelsen.

Ronny Westin redovisade klubbens finanser. Mötet godkände

kassarapporten,

Revisor Krister Karlsson fiiredrog revisionsberättelsen'

Mötesdeltagarna beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet fttr 201 3'

Till klubbordförande fdr 2014 valdes Jonas Kliström'

Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie

styrelseledarnöter och 2 suppleanter.

Bo Lindstr'öm omval 2 år som otdinarie stytelsemedlent'

Rolf Edströrn omval 2 år som ordinarie styrelsemedlern'

Tomas Åslund omval 2 år'som styrelsesuppleant'

Tomas Äsltrnd 1 år som kontaktman med SDK:s avelsråd'

Varje kommittd svarar för att ledarnöterna får den utbildning sonl

krävs för att klara sitt uPPdrag.



Vnl av I'I
ansvlrig:

Vnl nv rcvisorcl'
och supplennter:

VerksamhetsPlan
2014|

Vnl nv onrbud till
DreverstlimmBn:

Valberedning:

Ar"voden till
Iunktionärer:

Norrlnndsdrcvct'tr:

Ronny Westin valdes lill l'I'-ansvartge.

Bo Sjöclin ornval 2 år som ortlinarie revisor"

Lars Fransson ontval I år sorn suppleant,

Verksarnhetsplancn ftir 20 I 4 godkändcs' Den läggs upp

på vår hemsida.

Tonras Äsluncl och Krisler Karlssson valdcs till våra onlbud

på Dreverstämman. Max crsättning om 1000 kr/st + statlig rt:se-

ersättning I 8:50 kr/rnil.

Krister Karlsson ornval på lår som sarrmankallandc'

Carina Åslund omval På I hr.

lullmäktige: 0:- kr
Komrnissirie: 0:- per provperiod, Suudsvall, okt-dec,

Jan-fcb)'

Domare: 200:- PerjaktProv.
Dornare viltsPår: 150:- fasta Prov.
f)ornare viltspårl I 50:- rörligt ptov'

tltställningskornmissarie: 400;- per utslällning'

Bilersättning ska utgå och betalas av den startaude på jaktprovet

enligt statliga ersättningsrnodellen ftir närvarande I 8:50:-/rnil'

t de fall klubben bekostar dornare utgår I 8:50-/mi['

Jaktprovskomrnitt€n hat ansvar ftir kostnader och cv' ersättningal vid

I{arjnktkarnpen, Norrlandsdrevern, Vid SM-tlivlingar och

l,arirlskarnpår utgår en fast ersättning orn 1000 kr/hund'

Jaktprovskontmiten utser hrtnd som ska reptesctllera klrrbben i

Nolrlandsdrevern.



Motioner:

l)iplorn och Priser:

(lvriga frågor:

Ävslutningt

Vid protokollet

Justernre

3 motioner har inlärnnats till åtsnrötet' Beslöts att vidareutveckla

molionerna genom att mejla ut dessa till styrelsen sont hjälper till
med folnruteringal och irurehåll innan motionerna skickas vidare till
centralstyrelsen att tas upp på Dreverstämman. Motiorterna ska vara

klara setrast clen 201 40225.

Sundsvallspt'ovcts I]äslo Hund:

Lännäsvallens Allons 2 ltå,
Ägare: Klistel Kallsson

VNDK llästa I{å I lund:
Iliver Race Chacmus I +3+3 Ilå
Ägare: Artton Larssort

Pliser clelades tlt till stolta hundägare som desstrtonr ska finnas på

bild på vår henrsida!.

Carina Äsluncl inlormerade oln den kontmalrde trtstiillningen sonr vi

arrangerar tillsamtnans nled stövarna och beaglarna i Sollelieå

20,l4ö510. tseslöts att Bo Lindström lalal nred Ilenrik Kåren Ordf'

ftil Stövarna ou avtal "Ilur kostnader och intäkter ska fördelas vid

utställningen". Avtalet bör vara klarl innan clen 140225.

'l'ornas Åslund och Carina Åslund får i uppdrag att undersöka vilka

kostnader <iet sktrllc bli med ett deltagande i "l{öga Kusten Gatnc

Fair" i slutet av Juni 2014. Därefter tar styrclsen beslut i frågan

Deltagandet är ctt letl i att göra "Drevern" mel käncl och m fler alt

köpa clrever',

Till klubbcns fittrrateckare valdes Rotury Westirr 

Västcrscl 138,tt9392 Bjästa och Jonas Kriström ???5

Sörbygden, 84067 Sörbygden. F'irman kan tccknas cnsam.

Ordftilande tackadc liir visat intresse och ftirklaLade n1ötet avslutal'

Klubbcn bjöd däLcfter på kalfe och smörgåstÄrta

Bo Lindströnt

I

j'.,rr"., .lrr,,.(
v

Krister Karlsson

)/
Anton Larsson
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