
UPPLANDS DREVERKLUBB 

 

 
Mötesprotokoll från Upplands Dreverklubbs årsmöte – Ärentuna Bygdegård 4/2 2018 

 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik P öppnade mötet kl.17 

 

2. Upprättande och justering av röstlängd 

Mötesdeltagare har undertecknat röstlängd och den är justerad.  

 

3. Val av ordförande för mötet 

Ted Lindström utsågs till ordförande för mötet.  

 

4. Val av sekreterare för mötet 

Jaquline Elgh valdes till sekreterare för mötet  

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Johan Lindström och Stig Dahlén  

 

6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 

Mötesdeltagarna godkände mötet som behörigt utlyst  

 

7. Godkännande av föredragningslistan 

Dagordningen godkändes av årsmötet 

 

8. Behandling av motioner inkomna från medlemmar 

- Förslag från valberedningen att inrätta en redaktionsgrupp, samt en ansvarig för 

viltspår 

Redaktionsgrupp som ska stå för information till medlemmarna. Gärna på 5 personer. 

Årsmötet bifaller förslaget kring redaktionsgruppen.  

 

9. Behandling av styrelsens förslag 

Inga förslag från styrelsen 



10. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt kassarapport 

Anmärkning: Revisorerna är ej med i styrelsen och ska därför tas bort ifrån 

verksamhetsberättelsen. Årsmötet 2017 var den 5 februari.  

75 811,78kr hade klubben på sitt konto 31/1-18. Bra med sponsorpengar – nästan 54000kr. 

Styrelsen ska skriva under ett original av verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände.   

  

11.  Föredragning av revisorernas berättelse 

Berättelse från revisorer läses upp av ordförande.  

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet.  

 

13.  Val av ordförande för en tid av ett år 

Roger Lindström väljs till ordförande på ett år.  

 

14.  Val av två ledamöter för en tid av två år 

Jaquline Elgh och Henrik Parkkila väljs till ledamöter på en tid av två år.  

 

15.  Val av två ersättare för en tid av två år  

 Christer Andersson och Stig Dahlén väljs till ersättare på en tid av två år.  

 

16.  Val av kontaktman till SDK:s avelsråd för en tid av ett år 

 Omval på Örjan Englund väljs som kontaktman till avelsråd till en tid på ett år.  

 

17. Val av två revisorer samt en ersättare för en tid av ett år 

Ted Lindström och Lars-Gunnar Sandin (revisorer) och Sven Pettersson som ersättare. 

Årsmötet godkänner.  

 

18. Val av redaktionsgrupp med fyra personer 

Efter beslut att inrätta en redaktionsgrupp – jobbar fritt med information till medlemmar via 

hemsidan och övriga sammanhang. Peppa medlemmar inför viltspår och drevprov. Fristående 

från styrelsen. Förslag från valberedning; Christer Andersson, Stig Dahlén, Jaquline Elgh & 

Örjan Englund. Årsmötet godkänner.  

 



19. Val av ansvarig viltspår 

Årsmötet väljer Ted Lindström som ansvarig för viltspår.  

 

20. Val av sex delegater till DS 2018 i Halland samt ersättare 

Roger Lindström, Jaquline Elgh, Sivert Bertilsson, Ted Lindström, Lars Elgh, Marie 

Lindberg, Roland Lindegren (ersättare), Stig Dahlén och Jessica som ersättare.  Årsmötet 

godkänner.  

 

21.  Val av valberedning 

Axel Eriksson (sammankallande), Roger Larsson, Thomas Jarl – årsmötet godkänner.  

 

22. Verksamhetsplan 2018 

Ted Lindström vill ändra datum för viltspårprov till 15/3 – 30/11. Årsmötet godkänner. 

Verksamhetsplanen klubbas. Styrelsen äger dock rätt att ändra i denna.  

 

23.  Motioner till DS 

Inga motioner till DS.  

 

24.  Beslut av eventuell lokalklubbsavgift 

Ingen avgift.  

 

25. Övriga frågor 

Inga övriga frågor att tas upp.  

 

26. Avslutning 

Ted Lindström lämnar över till klubbens nyvalde ordförande Roger Lindström som förklarar 

mötet avslutat. 
 

Vid protokollet:  

Jaquline Elgh  

 

Justeras:  

 

Johan Lindström                                                                                        Stig Dahlén  


