
Norrbottens Läns Dreverklubb

Protokoll årsmöte 20200216, 
kl 10.00 Orrbyns Byahus

§ 1 Mötets öppnades

§ 2 Mötets stadgeenligt utlyst men hölls en dag efter SDK´s stadgar.

§ 3 Röstlängden fastställdes till 13st.

§ 4 Dagordningen fastställdes.

§ 5 Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Ronny Andersson och Jeanette 
Larsson.

§ 6 Till justerare tillika rösträknare valdes Sven-Åke Lööv och Tom Larsson.

§ 7 Styrelsens årsberättelse och årsredovisning föredrogs av kassör Marie Lindfors. 
Utställningen i Piteå med Norrbottens stövarklubb genererade +/- 0 kr för vår del.
Det var 29 drevrar som ställdes ut 2019.
Det var 23 startade drevrar på drevprov 2019.
Ola Lindfors representerade NDK på dreverstämman  i Uppsala 2019.
Långsjöbackens Alva representerade NDK i Har-SM 2019.
Gåsmyrens Kiva representerade NDK på Norrlands drevern i Sundsvall 2019.
Har-SM gick back med ca 26 156,00kr.
Utställningen 2020 blir i Böle, Råneå. Domare Gunnar Norlin.

§ 8         Balans och resultaträkningen fastställdes.

§ 9        Redogörelse för Har-SM 2019 fördrogs av styrelsen. Då det planerade och 
budgeterade boendet gick i konkurs 11 dagar innan tävlingen skulle ske så blev vår
budget överskriden då de alternativa boendet var betydligt dyrare och inga andra 
alternativ var tillgängliga.
Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse har erbjudit lokalklubben ett lån på den 
summa som behövs, 22 000,00 kr, med en tvåårig avbetalningsplan.
I övrigt avlöpte tävlingen bra trots det mycket dåliga vädret med ihållande regn.

§ 10 Inget beslut för ansvarsfrihet för klubbstyrelsen togs då ett av kravet för lånet från 
SDK var att styrelsen personligen blir ansvariga för återbetalningen om 
lokalklubben inte betalar.

§ 11      Lokalklubben kommer att arrangera Norrlands Drever 2020, 20201106 och 
provområdet är Orrbyns VVO. 
Uttagningen till detta, våra två representanter, blir de två hundarna med bästa 
resultat på drevprov under tiden 20200901-20201018.

§ 12       Information om framtida provrapporteringar, sekreterare Jeanette Larsson 
informerar om att rapporteringen måste bli mycket bättre, protokollen måste vara 
komplett ifyllda och inlämnade snarast.

 Jeanette informerar även om att alla domare måste ha tillgång till och uppge en e-
post adress som kommer att användas i nya Jyckedata.

§ 13 Inga inkomna motioner och förslag.

§ 14      Till ordförande valdes Ronny Andersson (1 år), till vice ordförande valdes Martin 
Stenvall (1 år), sekreterare är sittande Jeanette Larsson (1 år kvar).
Kassör är sittande Marie Lindfors (1 år kvar), som ledamot sitter Anna Pudas (1 år 
kvar) och ny ledamot blev Tom Larsson (2 år).
Till suppleanter valdes sittande Tobias Nyström (1 år kvar) och Anders Johansson 
(2 år).
Till revisorer valdes Bo Eriksson och Jens Marklund (1 år).
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Valberedningen beslutade att behålla sittande, Ola Lindfors (sammankallande) och
Elisabet Isaksson.

§ 15 Beslut togs om omedelbar justering av punkt 14.

§ 16      Som firmatecknare valdes Marie Lindfors (kassör) och Jeanette Larsson 
(sekreterare), var för sig.

§ 17 Val av kontaktman SDK´s avelsråd blev Anders Johansson.

§ 18      Val av mentor blev sittande Ola Lindfors.

§ 19 Val av ombud på dreverstämman blev ordinarie Anders Johansson och Ola 
Lindfors och ersättare Ronny Andersson och Anna Pudas.

§ 20 Beslut om drevprov hösten 2020 tom feb 2021 blev rörliga drevprov 1/9-31/12 
2020 och 1/1-28/2 2021.

§ 21 Val av fullmäktige och kommissarie för drevprov blev fullmäktige Ola Lindfors 
och kommissarie Rolf Tolonen.

§ 22 Val av utställningsansvariga blev Marie Lindfors, Jeanette Larsson och Tom 
Larsson.

§ 23 Arvoden och övriga utgifter, årligt arvode till ordförande, sekreterare och kassör 
kvarstår på 500kr, drevprovsdomaravgiften är oförändrad 500kr, 
anmälningsavgiften för drevprov höjs till 300kr och avgifterna för utställning 
lämnas oförändrade.

§ 24 Övriga frågor;
Jeanette (sekreterare) tar gärna emot bilder på medlemmarnas hundar via mejl till 
jeanettelarsson@hotmail.se och bifoga information såsom namn på de personer 
och hundar som är på bilden samt vem som fotograferat. Bilderna kommer att 
användas på NDK`s hemsida och Facebook.

Jeanette (sekreterare) tar även upp och informerar om Benneth Thyr´s arbete om 
att skydda vår löshundsjakt, många av de närvarande medlemmarna hade redan 
skrivit under namninsamlingen.

Edin Husic önskar att drevprovsresultaten läggs upp på vår hemsida, det kommer 
det att göras fortsättningsvis när provsäsongen är slut.

Många förslag på aktiviteter så att klubben kan tjäna lite pengar avhandlades och 
ska utredas vidare.

Medlemmarna önskar fullständig redovisning om den saknade miljonen i 
centralstyrelsen och vi redogör senaste rapporten om polisutredningen från 
ordförande Magnus Enocson.

2 (3)

mailto:jeanettelarsson@hotmail.se


§ 25 Mötets avslutades.

Ordförande Sekreterare
Ronny Andersson Jeanette Larsson

Justerare Justerare
Sven-Åke Lööv Tom Larsson
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