
 
 

 
Västsvenska Dreverklubbens årsmöte den 25 februari 2015 kl 18.30 
Plats: Klubbstugan vid Nimrods skjutbanor i Uddevalla. 
 
1. Mötets öppnande, eventuell justering av röstlängden: mötet öppnades av ordföranden Håkan 

Östlund som hälsade de 33 mötesdeltagarna välkomna. Mötet inleddes med en tyst minut för vår 

avlidne ordförande Håkan Eklund. En tyst minut hölls även för Petter Fredriksen som avled under ett 

av VSDK arrangerat jaktprov. Bestämdes att justering av röstlängden skulle ske senare vid eventuellt 

behov. 

2. Val av mötesordförande. Till mötesordförande valdes Bengt Larsson. 
 
3. Val av mötessekreterare: Till sekreterare för mötet valdes Karl Nygren 

 

4. Val av två justerare tillika rösträknare. Att justera protokollet valdes Annika Andersson och 
Dan Karlsson. 

 

5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst: Har skett med brev och på hemsidan. Godkändes. 

 

6. Godkännande av föredragslistan: Godkändes och lades till handlingarna. 

 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport: Verksamhetsberättelsen 

föredrogs av Håkan Östlund och Arne Rutgersson redogjorde för kassarapporten. 

 

8. Föredragning av revisorernas berättelse: föredrogs av Arne Rutgersson. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetssåret. 

 

10. Val av ordförande för en tid av ett (1) år: Till ordförande valdes Ingemar Larsson. 

 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa för en tid av två (2) år: 

Styrelseledamöternas antal bestämdes till tio. Omval två år: Karl Nygren, Alexander Fåll och Dick 

Edman. Nyval på två år Bengt Larsson och Stig Löfgren.  

 

12. Val av två revisorer och ersättare för dessa: Som revisorer omvaldes Olof Pettersson 

(sammankallande) Arne Rutgersson med Thomas Olsson som ersättare (nyval). 

 

13. Val av valberedning: Till valberedning valdes Mikael Stenquist (Sammankallande), Christoffer 

Ericsson och Gösta Mörk. 

 



 
 

14. Val av lokalt avelsråd som skall samarbeta med SDK:s avelskommitte: Bo Wallin. 

 

15. Val av ombud och ersättare för dessa till dreverstämman 2016: Till ombud valdes Ingemar 

Larsson, Christoffer Eriksson, Robert Andersson, Bengt Larsson, Bengt Helgesson, Annika 

Andersson, Johan Fred, Gösta Mörk, Hallsten Burman. Ersättare: Kristina Larsson, Karl Nygren, 

Ulrica Karlsson 

 

16. Behandling av styrelsens förslag och enskilda medlemmars motioner:   

- Motion från Bo Wallin ang. förändring av egenskapspoäng på drevprov. Tillstyrks 
- Motion från Bengt Larsson ang. möjlighet till att kunna erhålla 3 förstapris vid drevprov. 

Tillstyrks 
- Motion från Bengt Larsson ang. införande drevprov för unga hundförare (max 25 år) 

istället för unghundsprov. Tillstyrks 
- Motion från Ingemar Larsson angående återinförande av momentet jaktlust som ett 

tionde moment. Tillstyrks 
- Motion från Bengt Larsson angående borttagande av krav på pejl vid av SDK arrangerade 

tävlingar Tillstyrks 
 
17. Plan för verksamheten under nästkommande år:  

Denna framgår av VSDK-bladet. I korthet:  
- Två utställningar,  
- Traditionella drev och viltspårsprov,  
- Klubbmästerskap drevprov,  
- En domarkonferens för drevprovsdomare. (25 september). 

 
18. Dreverstämman: Se punkt 15 och 16. 

 

19. Eventuella förtjänsttecken: Bengt Larsson och Anders Carlsson föreslogs för SDK 
förtjänsttecken i silver. Bo Wallin utsågs till hedersordförande för västsvenska dreverklubben 

 

20. Övriga Frågor: Inga övriga frågor 
 

21. Mötets avslutande: Bengt Larsson som varit mötesordförande tackades för bra jobb. Därefter 

vidtog förtäring och prisutdelning varefter ordförande Ingemar Larsson avslutade möte.  

 

 

 

_________________________   ________________________ 

 

Ordförande Håkan Östlund         Mötessekr. Karl Nygren                          



 
 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Justerare: Annika Andersson          Justerare Dan Karlsson 

                                                                       

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


