
Årsmöte för Västernorrlands Dreverklubb 20200208
Plats: Häggdångers Bygdegård

Närvarande: 12 medlemmar var ndrvarande.

Mötets öppnande: Tomas Åslund hälsade alla välkommen och forklarade mötet öppnat.

Ordforande: Till mötets ordforande valdes Tomas Åslund.

Sekreterare: Till mötets sekreterare valdes Bo Lindström.

Justerare: Till justerare av mötesprotokollet valdes mötesordftirande Tomas Åslund
samt Ronny Westin och Rikard Bergman.

Kallelse: Annonsering om årsmötet finns på vår hemsida. Infijrdes 7-8 jan2020
Mötet godkände kallelsen till årsmötet.

Dagordning: Mötet gick igenom dagordningen och godkände denna.

Verksamhets-
berdttelse: Ordlorande Tomas Åslund redovisade muntligt det gångna året. Norrlands-

drevern genomlordes på Alnön. Alla hundar hade drev och gjorde bra
prestationer. Tyvärr blev en hund skadad i en trafikolycka men hunden
klarade sig med livet i behåll och hunden har kunnat jaga senare på hösten.
Verkar haklarat sig och kan fortsätta jaga. Klubben tillsammans med stövama
arrangerade utställning den 11 maj i Sollefteå. Totalt bedömdes 19 drevrar.
Detta och mycket mer finns att läsa i verksamhetsberättelsen som läggs ut på
vår hemsida.

Kassarapport: Ronny Westin redovisade klubbens bokslut. Ärets resultat - 9,284.32kt.
Klubben har fortsatt goda finanser. Det negativa resultatet beror till stor del på
värt arrangemang av Norrlandsdrevem som vi ansvarar for vart 4:e är.

Revisionsberättelse Revisor Krister Karlsson föredrog revisionsberättelsen. Mötet beslutade
samt fråga om att ge stlrelsen ansvarsfrihet lor 2019.
ansvarsfrihet for
styrelsen:

Verksamhetsplan Ronny Westin loredrog verksamhetsplanen for 2020. Mötet godkände
2020:(Nr 11) planen som läggs upp på vår hemsida men eventuell domarkonferens och

småhundskamp mot beaglama är inte fastslagna.

Val av ordforande: Till klubbordlorande for 2020 valdes Tomas Åslund.
(Nr 12)

Val av styrelse- Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie och 2 suppleanter.
ledamöter och Bo Lindström omval2 år som ordinarie styrelsemedlem.
suppleanter: Rikard Bergman nyval 2 år som ordinarie styrelsemedlem.
( Nr 13 ) Emil Eriksson omval 2 år som styrelsesuppleant.



Val av revisorer Bo Sjödin omval 1 år som ordinarie revisor.
och 2 revisors- Krister Karlsson omval 1 år som ordinarie revisor.
suppleanter: Lars Fransson omval 1 år som suppleant.

Emil Eriksson omval 1 år som suppleant.

Valberedning: Krister Karlsson omval 1 år som sammankallande. CarinaÅslund omval 1 år.

Jonas Kriström omval 1 år.

Fitmatecknare: Till klubbens firmatecknare valdes Ronny Westin 570129-7813 Västersel
(Nr.16) 138,89392 Bjästa och Tomas Åslund 610925-8274 Klövervdgen9,86432

Matfors. Firman kan tecknas ensam.

Beslut om just- Mötet beslutade om omedelbar justering av dessa punkter som
ering av punkt godkändes av mötet.
ll,l2,l3 och 16.

Val av avelsråd: Krister Karlsson I år som SDK:s lokala avelsråd i Västemorrland.

Val av utbildnings- Varje kommitt6 har ansvar for utbildning av ledamöter.
ansvarig:

Val av IT Ronny Westin valdes till IT ansvarig.
ansvarig:

Val av ombud till Tomas Åslund, Krister Karlsson och Rikard Bergman som ordinarie ombud.
Dreverstämman. Ersättning 1000 krlombud+ 18,50 krlmil. Ersättare CarinaÅslund.

Arvoden till Fullmäktige 0 kr
Funktionärer: Kommissarie 0 kr per provperiod

Domare 400 kr per prov
Domare viltspår 300 kr per prov
Utställningskommissarie 0 kr per utställning.
Bilersättning ska utgå och betalas av den startande på jaktprovet enligt
statliga ersättningsmodellen ftjr närvarande 1 8 : 50 kr/mil.

Ersättning till hund/forare som blir uttagen till nedanstående kamper.
1. Småhundskampen tar klubben kostnaden ftir anmälningsavgift.
2. Norrlandsdrevem ersätts med 0 krlhund.
3. Drever-SM ersätts med 0 kr,lhund
4. Nordiska mästerskapet ersätts med 0 krlhund
5. Har-SM 2019 ersätts med 0 krlhund
6. Europapokalen 0 krlhund

Motioner: Inga motioner har inkommit till årsmötet.

Diplom och Sundsvallsprovets bästa hund.
Utorax Hanna 1: a * 3:a Rå
Ägare: Fredrik Eriksen

\NDK:s bästa rådjurshund.
Ahrskes Jackson 1: a +1:a Rå
Ägare: Johan Kempe

Priser:

Ronny
Rektangel

Ronny
Rektangel



Ovriga Frågor:

Avslutning:

Vid pennan:

Justerare:

VNDK:s bästa allroundhund
Utorax Hanna 1:a Räv + 2:a Rå
Ägare: Fredrik Eriksen

Jonas Kriström fick i uppdrag att undersöka möjligheten att anangera en

tvådagarsutställning. Antingen vi ensamma eller tillsammans med Jämtlands
dreverklubb. Jonas rapporterar direkt till styrelsen.

Styrelsen kommer att vid fijrsta styrelsesammanträdet utse en

utställningsansvarig. Krister Karlsson är adjungerad utställningsansvarig for
Gideå utställningen den 29 12

Som ansvarig for viltspåren i Medelpad kommer Fredrik Eriksen att ansvara.

Till sin hjälp kommer han atthaAnder Källström och Bengt Olsson.

Ordf. Tomas Åslund tackade deltagarna for visat intresse. Klubben bjöd
därefter på kaffe och smörgåstårta.

Bo Lindström


