
 
 

 
Västsvenska Dreverklubbens årsmöte den 16 februari 2023 kl 18:30 
Plats: Jaktstugan Rotviksbro. 
 
1. Mötets öppnande, eventuell justering av röstlängden:  

Mötet öppnades av ordföranden Bengt Larsson som hälsade de 22 mötesdeltagarna välkomna 

varefter mötet bröts för förtäring.                      

Mötet återupptogs och det 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 Johan Johansson och Jonas Lundqvist 

 

5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst:  

Har skett via e-post och på hemsidan sedan den 2 januari. Godkändes. 

 

6. Godkännande av föredragslistan:  

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport:  

Ordförande Bengt Larsson föredrog verksamhetsberättelsen och kassarapporten för det gångna året 

 

8. Föredragning av revisorernas berättelse:  

Föredrogs av Olof Pettersson.  

Kassören har inkommit sent med underlag Yrkas ansvarsfrihet under förutsättning att revisionsberättelse 

från kassören inkommer revisorerna inom 14 dagar 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåren. 

 

10. Val av ordförande för en tid av ett (1) år:  

Till ordförande valdes Bengt Larsson. 

 

 



 
 

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

Antalet fastställdes till 9st (inkl. ordförande) Omval två år:  

Daphne Blomstrand, Leif Johansson, Robert Andersson, Anders Carlsson  

 

12. Val av två revisorer och ersättare för dessa:  

Som revisorer omvaldes Olof Pettersson (sammankallande), Bo Wallin och Robert Axelsson som ersättare  

 

13. Val av valberedning:  

Till valberedning valdes Jan Jonsson (Sammankallande) Claes Brobeck samt Johan Jonsson 

 

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

Till lokalt avelsråd valdes Mikael Stenqvist. 

 

15. Behandling av styrelsens förslag och enskilda medlemmars motioner:   

Claes Brobecks har inkommit med motion om förändring av regler för drevprov. Motionären vill att 

nuvarande 9 moment utökas till 10 (jaktlust som tillkommande moment) viktningen av nuvarande moment 

tas bort så att alla moment bedöms utan viktning. Alla moment poängsätts på en 10 gradig skala.  

Mötet biföll motionen och beslutade att motionen skickas till regelkommittén samt som information till 

andra lokalklubbar.   

 

16. Plan för verksamheten under nästkommande år:  
Denna framgår av VSDK-bladet. I korthet:  
- Två utställningar (6/5 Hunneberg, 10/12 Rotviksbro) 
- Traditionella drev och viltspårprov 
- Klubbmästerskap i viltspår anordnas, datum enligt senare.  
- Klubbmästerskap drevprov (6–7/11) 
- Drevprovskonferens 29 september tillsammans med Dalslands dreverklubb 

 
17. Drever SM 

Klubben anordnar SM den 20 november på Tånga hed. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att sätta 
samman en arbetsgrupp för arrangemanget.   

 

18. Eventuella förtjänsttecken till dreverstämman 2024:  
Gösta Mörk och Hallsten Burman föreslås för förtjänsttecken i Guld.  
 

19. Övriga Frågor:  
Inga inkomna frågor 
 

20. Mötets avslutande:  

Ordförande Bengt Larsson avslutade möte. Därefter vidtog prisutdelning.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

_________________________   ________________________ 

 

Ordförande Bengt Larsson        Mötessekr. Karl Nygren                          

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Justerare: Jonas Lundqvist      Justerare Johan Johansson                        

 


