
Årsmöte för Västernorrla nds Dreverkl u bb 20210206.
Plats: Telekonferens pga av Coronaepedimin.

Nä rva ra nde:

Mötets öppnande:

O rdföra nde:

Sekretera re:

J uste ra re:

Kallelse:

Dagordning:

Verksa m hets-
Berättelse:

Ka ssa ra pport:

Revisionsberättelse
samt frågan om
ansvarsfrihet för
styrelsen:

Verksa mhetspla n

2O2L: (Nr LL)

6 medlemmar var uppkopplade och närvarande.

Tomas Åslund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat,

Till mötets orförande valdes Tomas Åslund.

Till mötets sekreterare valdes Bo Lindström.

Till justerare av mötesprotokollet valdes mötesordförande
Tomas Åslund samt Ronny Westin och Nils-Erik Andersson.

Årsmötets annonsering finns på vår hemsida. lnfördes 6-7 jan2021,.

Mötet godkände kallelsen till årsmötet.

Mötets dagordning gicks igenom och godkändes utan ändringar.

Ordförande TomasÅslund redovisade muntligt det gågna året. Pga av
pandemin blev årets Norrlandsdrever inställd liksom alla Sm tävlingar.
Däremot genomfördes Småhundskampen mot beaglarna
traditionsenligt i Matfors. Hundutställning genomfördes i Gideå den
29 Februari med 22 hundar därJonas Kriström i vår klubb tog hem
både BIR och BlM. Grattis Jonas.

Det stora gläjeämnet är utan tvekan viltspåren. Hela 76 viltspår har
genomförts. Ett stort tack till Fredrik Eriksen, Kicki Löf med flera för
Ert engagemang. Antalet medlemmar har ökat med 6 st och det är
mycket positivt.
Mycket mer finns att läsa i verksamhetsberättelsen som läggs ut på

vår hemsida.

Ärets bokslut redovisades av Ronny Westin, Årets resultat + 5039,96
Kr. Klubben har fortsatt goda finanser.

Revisor Krister Ka rl sson föredrog revisi onsberättel sen, E nl i gt revisorn
har ekonomin redovisats utan anmärkning och styrelsen har följt
klubbens stadgar. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för
2020.

Ronny Westin föredrog verksamhetsplanen f ör 2021. Mötet
godkände planen som läggs upp på klubbens hemsida men ev
domarkonferens och småhundskamp mot beaglarna är inte
fa stlagda.



Val av ordförande: Till ordförande för 2O2I valdes Tomas Åslund.
(Nr 12)

Val av styrelse- Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie och 2

ledamöter och suppleanter.
suppleanter: Ronny Westin ordinarie omval 2 år
(Nr 13) Nils-ErikAndersson ordinarie omval 2 år

Filip Olsson fyllnadsval l" år som ordinarie.
Leif Andersson omval 2 år som suppleant.

Val av 2 revisorer Rolf Nordqvist nyvall l- 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 l- år som suppleant.

Valberedning: Krister Karlsson omval L år som sammankallande. Carina Åslund
omval 1 år och Jonas Kriström omval L år.

Firmatecknare Till klubbens firmatecknare valdes Ronny Westin Västersel 138, 89398

(Nrl-6) Bjästa, samt Tomas Äslund Klövervägen 9,86432 Matfors. Klubben

kan tecknas ensam.

Beslut om just- Mötet beslutade om omedelbar justering av dessa punkter som

ering av punkt godkändes av mötet.
I7,L2,I3 och L6.

Valav avelsråd: Krister Karlsson valdes L årsom SDK:s lokala avelsråd iVästernorrland

Val av utbildnings- Jaktprovskommiten: Bo Lindström sammankallande, Ronny Westin

ansvarig; och Nils-Erik Andersson.

Utstä I I ni ngskom m iten: Krister Ka rlsson sa m ma nka I la nde, Ca rol i ne

Karlsson och Jonas Kriström.

Viltspå rskommiten: Fredri k Eri ksen sa m ma nka I I a nde, Monica Ka rma n

Och Kicki Löf.

Val av lT Ronny Westin valdes till lT ansvarig.

ansvarig:

Val av ombud Om dreverstämman blir av rent fysiskt i Uppsala är följande valda att
till dreverstämman: som ombud företräda klubben. Tomas Åslund, Krister karlsson och Bo

Lindström som ordinarie ombud. Ersättning 1000 kr/ombud.
Ersättare Carina Åslund och Filip Olsson. Om stämman blir digital
kommer Tomas Åslund att företräda klubben med rösträtt för alla 3
ombuden.



Arvoden till
funktionä rer:

Motioner:

Övriga frågor:

Diplom och
priser:

Avslutning:

Vid pennan:

J uste ra re:

Fullmäktige 0 kr

Kommissarie 0 kr per provperiod
Domare 400 kr per prov

Domare viltspår 300 kr per prov

Utställningskommisarie 0 kr per utställning
Bilersättning ska utgå och betalas av den startande vid jaktprov enligt

den statliga ersättningsmodellen för närvarande l-8:50 kr/mil

Ersättning till hund/ hundförare som blir uttagen till nedanstående
kamper.
L. Småhundskampen 0 kr per hund

2. Norrlandsdrevern 0 kr per hund.

3. DreverSM 0 kr per hund.

4. Nordiska mästerskapen 0 kr per hund.

5. Europapokalen 0 kr per hund.

lnga motioner har inkommit till mötet.

lnga övriga frågor diskuterades.

Bästa Rådjurshund.

J Ährskes Jackson

Ägare:Johan Kempe

Bästa unghund.

Börsva llens Sa ko Lundberg
Ägare: Filip Olsson

Ordförande Tomas Äslund tackade alla deltagare för visat intresse

och avslutade mötet.

Bo Lindström

Ronny Westin
li

Nils-Erik Andersson Tomas Åslund


