
Årsmötesprotokoll JLDK 

Datum: 20210213 

Plats: Teamsmöte 

Deltagare på årsmötet: 16 

 

1. Ordförande för Jönköpings Läns Dreverklubb, Bo Johansson, hälsar alla välkomna och 

förklarar mötet öppnat. 

 

2. Röstlängden bordlades tills eventuellt behov uppstår. 

 

3. Magnus Enocsson väljs till ordförande för årsmötet. 

 

4. Andreas Sedin väljs till att föra protokoll. 

 

5. Till justeringsmän för dagen väljs Bo Malmsten och Arnold Pettersson. 

 

6. Mötet har blivit behörigen utlyst. 

 

7. Dagordningen godkänns med justering på punkt 5: Justeringsmännen fungerar tillika som 

rösträknare, samt punkt 15:  Två styrelsesuppleanter skall väljas in. 

 

8. Inga inkomna motioner eller förslag lyfts under punkt 8. 

 

9. Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns. NOTIS 1. Se under övriga frågor. 

 

10. Daniel Fälth redovisar kassarapporten, som visar upp plus vid årets slut. 

 

11. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 

 

12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

13. Val av styrelseledamöter på två år: Årsmötet föreslår och godkänner omval av Christoffer 

Thalin, Erland Persson, Roger Johansson och Bo Johansson. Kvarstående: Magnus Grahn, Filip 

Österlind, Daniel Fälth och Lars Karlsson. 

 

14. Bo Johansson väljs till Ordförande på ett år. 

 

15. Val av styrelsesuppleanter: På tur att avgå är Andreas Sedin och Andreas Johansson. 

Valberedningen föreslår omval för två år på Andreas Sedin samt nyval på två år Arnold 

Pettersson, årsmötet godkänner. Kvarstående Johanne Kanstedt (ett år). 

 

16. Omval av revisorer: Bo Malmsten och Jonas Paulsson. 

 

17. Omval av revisorssuppleanter: Magnus Enocson och Bo Andersson. 

 



18. Verksamhetsplanen för 2021/2022 läses upp och godkännes. 

 

19. Kassören redogör budget för 2021 som förutspås visa viss minskning i kassan, detta på grund 

av uteblivna inkomster som kan härledas till rådande pandemi, budgeten godkänns av 

årsmötesdeltagarna. 

 

20. Årsmötet klubbar igenom fortsatt milersättning till 18,50kr/mil för styrelsemöten, kollegier, 

DS, sydsvenskan och ordförandekonferenser. 

 

21. Mötet godkänner omval av 12 delegater för dreverstämman: Mette Lingvall, Daniel Fälth, 

Erland Persson, Lars Karlsson, Christoffer Thalin, Niclas Kanstedt, Magnus Grahn, Roger 

Johansson, Magnus Lund, Johan Lindström, Filip Österlind, Andreas Johansson. Man har 

således minskat med en delegat, Simon Andersson anmäls som ersättare. 

 

22. Omval av valberedning som själva får ansvara för att utse sammankallande internt. 

 

23. Under övriga frågor lyfts frågan gällande ny högtalaranläggning som tidigare diskuterats på 

styrelsemöten.  Styrelsen får feedback av årsmötet för fortsatt diskussion och godkänns som 

beslutsfattande i frågan. 

 

Årsmötet beslutar att skicka in en motion till SKK alternativt SDK gällande en teamslänk för 

kollegium, årsmöten etcetera. Detta bör finnas på central nivå. 

 

Bo Johansson föreslår att man ansöker om hederstecken till Charlotta Löfgren, CS, för det 

otroliga arbete, engagemang, den behjälplighet hon bistått med och all tid vederbörande lagt 

för att få igång dreverdata. Samtliga på årsmötet godkänner förslaget. 

 

Under övrigt lyftes även ordförandekonferensen, jakt- & viltspårsdiplom, behovet av 

jaktprovsdomare samt resonemanget kring utställningar. 

 

Notis 1. Styrelsen får frågan hur provsäsongens datum egentligen lyder då det i tidigare 

styrelseprotokoll enbart går att läsa att förslag lagts fram på byte till kalenderår men inte att 

beslutet klubbats. Årsmötet godkänner bytet av provdatum till kalenderår, styrelsen tar på 

sig missen i protokollet och kommer gå ut med en rättelse och förtydligande på vad som 

gäller. 

 

24. Bo Johansson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

Magnus Enocson    Andreas Sedin 

Mötesordförande    Sekreterare 

 

 

Bo Malmsten     Arnold Pettersson 

Justeringsman     Justeringsman 



 

 

  


