
Årsmöte 10 februari 2019 i Ärentuna Bygdegård - Upplands Dreverklubb  

Protokoll 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarar årsmötet öppnat kl.17:00 

2. Upprättande och justering av röstlängd 

Justeras vid behov. 

3. Val av ordförande för mötet 

Valberedningens förslag är Ted Lindström. Årsmötet godkänner. 

4. Val av sekreterare för mötet 

Klubben har anmält Jaquline Elgh som sekreterare. Årsmötet godkänner. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Årsmötet väljer Thomas Jarl och Johan Lindström till justeringsmän tillika rösträknare. 

6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 

Årsmötet godkänner mötet som behörigt utlyst. 

7. Godkännande av föredragningslistan 

Årsmötet godkänner föredragningslistan. 

8. Behandling av motioner inkomna från medlemmar 

Inga motioner har inkommit från medlemmar. 

9. Behandling av styrelsens förslag 

Inga förslag har inkommit från styrelsen. 

10. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt kassarapport 

Mötets ordförande läser igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Kassarapporten fram till årsskiftet 

kan fås via mejl av klubbens kassör. Årsmötet godkänner. 

11. Föredragning av revisorernas berättelse 

Mötets ordförande läser igenom revisorernas berättelse. Årsmötet godkänner. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet ger ansvarsfrihet till klubbens styrelse. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare till styrelsen. 

Valberedningens förslag till ordförande är omval på Roger Lindström (1 år). Valberedningens förslag 

till ordinarie ledamöter är omval på Sivert Bertilsson och Roland Lindegren (2 år). Valberedningens 

förslag till ersättare är omval på Lars Elgh och Malin Ahlström (2 år). Årsmötet godkänner. 

 

 

 



 

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

Valberedningens förslag till avelskontaktman är Örjan Englund. 

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

Ted Lindström & Lars-Gunnar Sandin Ersättare: Sven Pettersson 

16. Val av ansvarig viltspår 

Årsmötet väljer Ted Lindström till ansvarig för viltspår under 2019. 

17. Val av sex delegater till DS 2019 i Uppsala samt ersättare 

Valberedningens förslag är: Roger Lindström, Ted Lindström, Henrik Parkkila, Sivert Bertilsson, Lars 

Elgh, Christer Andersson Ersättare: Marie Lindberg, Stig Dahlén & Roland Lindegren Årsmötet 

godkänner. 

18. Val av valberedning 

Årsmötet väljer Thomas Jarl sammankallande, Roger Larsson (omval) och Johan Lindström (nyval) 

till valberedning. 

19. Verksamhetsplan 2019 

Mötets ordförande läser igenom verksamhetsplanen för 2019. Årsmötet godkänner. 

20. Motioner till DS 

Inga motioner har inkommit till DS. 

21. Beslut av eventuell lokalklubbsavgift 

Ingen lokalklubbsavgift. 

22. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

23. Avslutning 

Ted Lindström överlämnar ordförandeklubban till Roger Lindström som tackar för förtroendet att få 

sitta på ordförandeposten ytterligare ett år. Årsmötet förklaras avslutat kl. 17:20. 

 


