
Protokoll JDK årsmöte 24 februari 2020 

1. Öppnande av årsmöte 
Sittande ordförande Anders Blomberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2. Justering av röstlängd med anteckning om närvarande 
Emma Andersson, Anki Thulin, Gunnar Olsson, Sven-Ingvar Eriksson, Mikael Starkman,  
Patric Turhagen, Erik Wassdahl, Anneli Svensson Wassdahl, Henry Lennartsson, 
Anders Blomberg och Arnold Alfredsson. 
 
3. Val av mötesordförande och sekreterare 
Årsmötet väljer Anders Blomberg till mötets ordförande samt Emma Andersson till mötets 
sekreterare. 
 
4. Val av justerare 
Årsmötet väljer Anneli Svensson Wassdahl samt Henry Lennartsson till att justera 
årsmötesprotokollet.  
 
5. Godkännande av kallelsen 
Årsmötet godkänner kallelsen. 
 
6. Godkännande av dagordning 
Årsmötet godkänner dagordningen. 
 
7. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
Det har inte inkommit några motioner inför mötet.  
 
Däremot föreslår styrelsen en ändring av en regel i nuvarande regelbok för drevprov. Se bilaga. 
Mötet beslutar att anta förslaget och skicka motionen till Dreverstämman. 
 
8. Verksamhetsberättelse 2019 
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen med tillägget om att klubben under året också skickat 
in ett remissvar i Naturvårdsverkets arbete med översyn av jakttider samt om att klubben inför 
utställningen i maj anordnade ringträning med Katarina Lennartsson. 
 
9. Kassarapport och ekonomisk berättelse 
Mötet godkänner kassarapporten. 
 
10. Förvaltnings- samt revisionsberättelse 
Mötet godkänner revisionsberättelsen med ändringen att årtalet 2018 i den inkomna 
revisionsberättelsen ska ändras till 2019. 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för året 2019. 
 
12. Val av ordförande för 2020 
Valberedningen föreslår omval av sittande ordförande, Anders Blomberg.  
 
Årsmötet väljer Anders Blomberg till ordförande för klubben till och med årsmötet 2021. 
 
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 



Valberedningen föreslår omval av sittande styrelseledamöter Anki Thulin samt Erik Wassdahl fram till 
årsmötet 2022. 
 
Årsmötet väljer Anki Thulin samt Erik Wassdahl som styrelseledamöter i klubben fram till årsmötet 
2022.  
 
Styrelsen består i övrigt av Emma Andersson (sekreterare) samt Anneli Svensson Wassdahl (kassör) 
som är valda till och med årsmötet 2021. 
 
Sedan tidigare är David Vykander invald som suppleant till och med årsmötet 2021.  
 
14. Val av valberedning 
Årsmötet väljer Henry Lennartsson och Patric Turhagen till valberedning till och med årsmötet 2021. 
 
15. Val av revisorer 
Årsmötet väljer en extern revisor, Anders Magnusson.  
 
16. Val av en kontaktman SDK:s avelsråd 
Årsmötet väljer Erik Wassdahl som kontaktman för SDK:S avelsråd till och med årsmötet 2021. 
 
17. Val av ombud och ersättare till DS 
Årets dreverstämma arrangeras av Dalarnas DK 13 juni i Tällberg. Vi kan delta med tre delegater. 
 
Årsmötet väljer Anki Thulin, Emma Andersson samt Erik Wassdahl till delegater för årets 
Dreverstämma. Som ersättare väljer årsmötet Henry Lennartsson, Anneli Svensson Wassdahl och 
Gunnar Olsson. 
 
19. Val av en fullmäktige och kommissarie ifråga om drevprov/viltspår 
Årsmötet väljer Erik Wassdahl som kommissarie för drevprov, i det fall Erik själv går prov stiger 
Anders Blomberg in som fullmäktige. 
 
Årsmötet väljer Sven-Ingvar Eriksson som kommissarie för viltspårprov. 
 
20. Beslut om ersättningar för funktionärer 
Styrelseordförande, sekreterare och kassör ersätts med vardera 500 kronor för sitt arbete. Ombud till 
Dreverstämman ersätts till fullo för boende samt resa. Samåkning bör eftersträvas!  
 
Årsmötet beslutar också att startande från klubben i SM ska ersättas med 1000 kronor, detta gäller 
såväl Har-SM som Drever-SM. 
 
Årsmötet beslutar att klubbens revisor också ska ersätts med 500 kronor för sitt arbete.  
 
21. Verksamhetsplan för kommande år 
Verksamhetsplanen lästes upp av ordförande och biläggs protokoll. Verksamhetsplanen godkänns 
med tillägg om särskilt rävprov samt att klubben under året står som arrangörer för årets Har-SM. 
 
22. Övriga frågor 
a) Val av en representant till Jägareförbundet Mittnorrlands årsmöte, 4 april, Trillevallen  
(föredragande: Emma Andersson) 
Ingen närvarande vid mötet har möjlighet att delta och årsmötet beslutar att frågan vidarebefordras 
till klubbens medlemmar genom klubbens Facebooksida. 



 
b) Har-SM 2020, information och diskussion (föredragande: Erik Wassdahl) 
Har-SM kommer under året att arrangeras av klubben i samarbete med med stövarklubben. Datum 
och plats för tävlingen är 21 oktober i Gäddede. Stövarklubben håller med en domare, respektive 
hundägare håller med en domare. Viss diskussion om sponsring, budget och planering av 
arrangemanget uppstod. Årsmötet beslutade att första planeringsmötet gällande Har-SM är 11 mars, 
kl 18.00 i Länsförsäkringars lokaler vid Storgatan 16 i Östersund. Årsmötet uppdrog till Emma 
Andersson att annonsera om detta via klubbens sociala media.  
 
23. Mötet avslutas 
Mötet avslutades. 
 
Efter avslutat möte utdelades diplom och priser. 
 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Anders Blomberg, ordförande  Emma Andersson, sekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Henry Lennartsson, justerare   Anneli Svensson Wassdahl, justersre 
 


