
Årsmöte Upplands Dreverklubb 

9 februari 2020 

Mötesprotokoll 

1. Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat kl. 17:00 av ordförande Roger Lindström  

2. Justering av röstlängden 

Årsmötet beslutar att justera röstlängden vid behov.   

3. Val av ordförande för årsmötet.  

Årsmötet utser Thomas Jarl till ordförande för årsmötet 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet.  

Styrelsen anmäler sittande sekreterare, Jaquline Elgh, till protokollförare. Årsmötet 

godkänner.  

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötets ordförande skall 

justera protokollet. 

Årsmötet utser Henrik Parkkila och Ted Lindström till justeringsmän tillika rösträknare.  

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar. 

Endast medlemmar närvarande. 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Årsmötet anser att mötet blivit utlyst enligt stadgarna via post, hemsida samt sociala medier.  

8. Fastställande av dagordningen.  

Dagordningen fastställs, med tillägg av punkt 16a  

9. Behandling av styrelsens förslag och enskilda medlemmars motioner. 

Inga förslag eller motioner har inkommit.  

10. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse.  

Verksamhetsberättelsen genomläses och några punkter korrigeras innan den fastställs och 

läggs till handlingarna.  

11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 

eller förlust. 

Årsmötet tar del av balans- och resultaträkning. Kassarapport kan fås på begäran av klubbens 

kassör. Årsmötet godkänner kassarapporten.  

12. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.  

Inga uppdrag från föregående årsmöte. 

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Revisorerna föreslår att styrelsen skall ges ansvarsfrihet. Årsmötet beslutar att bifalla 

förslaget. 

14. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Sekreteraren presenterar styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 

och årsmötet godkänner. Styrelsen äger dock rätt att uppdatera och korrigera denna 

framöver. 

15. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

Ingen rambudget upprättad. Klubben räknar med en liknande budget mot föregående 

verksamhetsår, bortsett från arrangemanget kring Dreverstämman 2019. 



16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare till styrelsen enligt § 7.  

- 16a) Förslag på att korrigera antal ordinarie ledamöter - Antal ordinarie ledamöter 

korrigeras till 8st + 1st suppleant – årsmötet godkänner.  

 

Valberedningens förslag är;  

Ordförande Roger Lindström (Omval, 1 år) 

Sivert Bertilsson (återstår 1 år)  

Roland Lindegren (återstår 1 år) 

Henrik Parkkila (omval, 2 år)  

Stig Dahlén (omval, 2 år)  

Christer Andersson (omval, 2 år) 

Arvid Örde (nyval, 2 år) 

Lars Elgh (omval, 1 år) 

Malin Ahlström (omval, 1 år) 

Pierre Runge (Ersättare, nyval, 2 år)  

Årsmötet godkänner valberedningens förslag.  

 

17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.  

Valberedningens förslag är; omval på Ted Lindström och Lars-Gunnar Sandin (2 år på 

vardera) samt Per Lennartsson (Suppleant, Nyval, 1 år) – Årsmötet godkänner med tillägg att 

endast en suppleant är nödvändigt.  

18. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.  

Förslag på omval av sittande valberedning; Roger Larsson, Johan Lindström och Thomas Jarl. 

Johan Lindström väljs till sammankallande. Årsmötet godkänner.  

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 –16.  

Årsmötet förklarar punkt 13-16 omedelbart justerade.  

20. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

21. Val av ombud till Dreverstämman 2020 

Valberedningen förslag är;  

Roger Lindström, Henrik Parkkila, Arvid Örde, Malin Ahlström, Ted Lindström, Lars Elgh och 

Örjan Englund. Till reserver väljs Marie Lindberg och Sven-Erik Sundqvist. Årsmötet 

godkänner förslaget.  

22. Mötets avslut 

Mötesordförande Thomas Jarl förklarade årsmötet avslutat kl. 17:25 


