
Årsmöte för Västernorrlands Dreverklubb 20220212. 
Plats: Telekonferens pga av Coronaepedimin. 
 
Närvarande:  10 medlemmar var uppkopplade och närvarande. 
 
Mötets öppnande: Tomas Åslund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
Ordförande:  Till mötets orförande valdes Tomas Åslund. 
 
Sekreterare:  Till mötets sekreterare valdes Bo Lindström. 
 
Justerare:  Till justerare av mötesprotokollet valdes mötesordförande  
   Tomas Åslund samt Ronny Westin och Caroline Karlsson  
 
Kallelse:  Årsmötets annonsering finns på vår hemsida. Infördes 12 jan 2022. 

Kallelse har vidare skickats via mail till medlemmarna runt den 20 
januari och årsmöteshandlingarna mailades ut till medlemmar som 
anmälts sitt intresse. Mötet godkände kallelsen till årsmötet. 

 
Dagordning:  Årsmötets dagordning gicks igenom och godkändes utan ändringar. 
 
Verksamhets-  Ordförande Tomas Åslund föredrog verksamhetsberättelsen för 
Berättelse: 2021 muntligt. Pandemin har satt sina spår men ändå har 

verksamheten kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. 
 Styrelsen har haft som målsättning att delta vid Norrlandsdrevern, 
 Småhundskampen, delta vid utbildning av drevprovsdomare m,m. 
 Exteriörbedömning som ersättare till hundutställning genomfördes  
 med 7 hundar i Häggdånger. 
 Antalet viltspårprov gladde oss än en gång. Hela 105 prov 

genomfördes vilket är rekord för vår klubb. 
 I verksamhetsberättelsen tackar styrelsen en mängd personer för sin  
 insats. Antalet medlemmar var vid årets slut 58 st. 
 Detta är bara ett axplock av den verksamhet som klubben 

genomförde under 2021. Intresserade kan själv läsa hela 
verksamhetsberättelsen som kommer att läggas ut på vår hemsida. 

 
Kassarapport:  Årets bokslut redovisades av Ronny Westin. Årets resultat + 7.583,04  

Kr. Klubbens ekonomi är fortsatt stark. 
 
Revisionsberättelse: Revisor Krister Karlsson föredrog revisionsberättelsen. Revisorn 

påpekade att ekonomin redovisats utan anmärkning och styrelsen har 
följt klubbens stadgar. 

 
Ansvarsfrihet för Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för versamhetsåret 2021. 
Styrelsen: 
 



Verksamhetsplan Ronny Westin föredrog verksamhetsplanen för 2022. Mötet 
2022 (Nr11):  godkände planen som läggs ut på klubbens hemsida. Förslag till 
   kamp mot beaglarna är måndag den 7/11 i Matfors. Domarkonferens 
   kan bli i slutet av augusti under förutsättning att klubbbarna får med 
   sina jaktprovsdomare. Detta krav ställer Ronny Westin för att han ska  

  vara intresserad att hålla i utbildningen som är tänkbar att hållas i  
Sollefteå med deltagare från oss , Jämtland och Västerbotten. 

 
Val av ordförande: Till ordförande för 2022 valdes Tomas Åslund. 
(Nr 12) 
 
Val av styrelse- Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie och 2  
ledamöter och  suppleanter. 
suppleanter:  Bo Lindström ordinarie omval 2 år 
(Nr 13)   Filip Olsson ordinarie omval 2 år 
   Örjan Stenlund nyval 2 år som suppleant 
 
Val av 2 revisorer Rolf Nordqvist 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. Carina Åslund  
   omval 1 år och Jonas Kriström omval 1 år. 
 
Firmatecknare  Till klubbens firmatecknare valdes Ronny Westin Västersel 138, 89398 
(Nr16)   Bjästa, samt Tomas Åslund  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. 
11,12,13 och 16. 
 
Val av avelsråd: Krister Karlsson valdes 1 år som SDK:s lokala avelsråd i Västernorrland 
 
Val av utbildnings- Jaktprovskommittén: Bo Lindström sammankallande, Ronny Westin 
ansvarig:  och Nils-Erik Andersson. 

Utställningskommittén: Krister Karlsson sammankallande, Caroline 
Karlsson. 
Viltspårskommittén: Fredrik Eriksen sammankallande, Monica Karman 
och Kicki Löf. 
  

Val av IT  Ronny Westin valdes till IT ansvarig. 
ansvarig: 
 
Val av ombud  Till Dreverstämman i Uppsala är följande valda att som ombud 
till dreverstämman: företräda klubben. Tomas Åslund, Krister Karlsson och Bo Lindström 

som ordinarie ombud. Ersättning 1000 kr/ombud. 



 Ersättare Carina Åslund, Örjan Stenlund och Jonas Kriström. 
 
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 vid jaktprov enligt 

den statliga ersättningsmodellen för närvarande 18:50 kr/mil. 
 Pga drivmedelspriserna kommer ersättningsmodellen för bilersättning 

troligtvis att förändras under året. 
 Ersättning till hund/ hundförare som blir uttagen till nedanstående 

kamper. 
1. 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. 

 
Motioner: En motion har inkommit till mötet. Motionären valde att dra tillbaka 

motionen. 
 
Övriga frågor: Styrelsen får i uppdrag att gå igenom alla vandringspriser och de 

kriterier som är uppställda för att erövra priserna. Finns det möjlighet 
 att reducera antalet priser??? 
 Ronny Westin redovisade samtalet med WeHunt angånde 

möjligheten att inköpa denna mindre pejl och lotta ut den till de som 
går jaktprov. Detta för att stimulera antalet starter. Tomas 
återkommer om han kan köpa pejlen genom sina kontakter. 

 Krister Karlsson efterlyste någon form av banderoll att andvändas vid 
utställningar så att deltagarna kan hitta fram till den plats där 
drevrarna har sitt bord för anmälan, nummer lappar m.m. 

 Tomas Åslund informerade kring utskick från SDK:s ordförande 
angående kurs i föreningsteknik, Ordföranderåd och Webbhjälpmedel 
att användas vid sammanträden för lokalklubbarna. 

 
Diplom och   Bästa rådjurshund och Bästa unghund 
priser:   Haddebos Ujja 
   Ägare: Jim Bylund 
 
   Bästa avelshane 
   Simbackens Bamse 
   Ägare; Bo Lindström 
 
Avslutning: Ordförande Tomas Åslund tackade alla deltagare för visat intresse och 

avslutade mötet. 
 
 




