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Protokoll fört vid årsmöte i Södra Dalarnas Draghundsklubb 

2020-08-22 (Trylämnet, Stora Skedvi) 
 

 

§1 Mötet förklaras öppnat 

 

§2 Fastställande av röstlängd för mötet. 17 medlemmar deltog. 

 

§3 Till mötesordförande väljs Bengt Pontén. 

 

§4 Till mötessekreterare väljs Lena Lindberg. 

 

§5 Dagordningen fastställd med kompletteringar på övriga frågor. 

 

§6 Årsmötets stadgeenliga kallande godkänt.  

 

§7 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anna-Lena Widén och Alva Wester. 

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes efter önskade tillägg och ändringar. 

 

§9 Kassaberättelse och revisionsberättelse godkändes. 

 

§10 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

§11 Verksamhetsplan 2020/21 fastställs. Det beslutas att styrelsemedlemmar får 

subventionerade klubbkläder/läger eller liknande upp till max 1000 kr/år. 

 

§12 Nästa års medlemsavgifter 2021/22 fastställs enligt föregående år. Beslut att ingen 

ändring av medlemsavgifterna. 

 

§13 Budget 2020/21 fastställd.  

 

§14 Till ny ordförande valdes Ulla-Kari Pontén, omval ett år. 

 

§15 Till kassör på valdes Anette Rönnberg, omval två år. 

 

§16 Val av två ledamöter enligt följande: 

 Maria Lindström ledamot, omval 2 år 

 Mikael Arnberg ledamot, fyllnadsval 1 år 

 

§17 Till revisor valdes Tiina Blom, omval 1 år och Lotta Rönnberg, nyval 1 år. Till 

revisorssuppleant valdes Camilla Wallin, omval 1 år. 

 

§18 Till Valberedning valdes Susanne Bäckström (sammankallande), Anna Lindberg och 

Andreas Frisk. 

 

§19 Till firmatecknare för Södra Dalarnas Draghundsklubb (org.nr. 882601-6860) utses Ulla-
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Kari Pontén (xxxxxx-xxxx) och Anette Rönnberg (xxxxxx-xxxx), var för sig eller 

tillsammans. 

 

§20 Representanter till SDSF:s årsstämma i 5 september 2020 beslutas av styrelsen. 

Medlemmar kan koppla upp sig, men en från styrelsen utsedd för klubbens talan. 

 

§21 Motioner till stämman gicks igenom och de finns tillgängliga på SDSF:s hemsida.  

 

§22 Övriga frågor 

a. Arbetsgrupper: 

- Material, kick-bikes Lars-Åke Blom ser över skicket på klubbens kick-bikes. Han 

kontaktar Pelle Lööf. 

- Kläder  Anna-Lena Widén 

- Hemsidan Mikael Arnberg 

- Utbildning  Ulla-Kari Pontén 

- SISU  Lena Lindberg 

- Media  Eva Kallersand 

- Logi  Maria Lindström 

- Tävling Bengt och Ulla-Kari Pontén samt att Lars-Åke Blom kan förbereda 

banor. 

- Förtäring Susanne Bäckström 

- Träning  Mikael Arnberg m fl 

- Mentorgrupp Ida Pontén och Susanne Bäckström 

- Ullmax Lena Lindberg 

- Jubileumsgrupp Styrelsen får i uppgift att sätta ihop en grupp. 

b. Läger – Mötet föreslår att vinterlägret blir i Åsarna i december, eventuellt 11-13/12. 

c. Kickbikes – Klubben äger ett antal kickbikes för utlåning till klubbmedlemmar. I första 

hand är det medlemmar upp till 25 år som har första ”tjing” på klubbens kickbikes. Flera av 

klubbens kickbikes är i behov av reparation. Lars-Åke Blom ser över dem 

d. Kläder – Det finns klubbkläder att köpa och vid behov beställs det mer. Det administreras 

av Anna-Lena Widén. 

e. Ullmax – Lena Lindberg är fortsatt ansvarig för Ullmax-försäljning och det finns nu nya 

kataloger. Vem som helst kan sälja Ullmax, både via beställning från katalog eller via säljlänk 

som går att skicka ut till vänner och bekanta. Efter möte med Ullmax i mitten av september 

läggs information ut på hemsidan och i facebook. 

f. Funktionärs/tävlingsledarutbildning – Södra Dalarnas Draghundsklubb och SDSF planerar 

att under senhösten arrangera utbildning där man kan deltaga både fysiskt och digitalt. 

g. Grönt kort utbildning: Bengt Pontén, Anna Lindberg och Annika Jansson håller en grönt 

kort utbildning vid tidpunkt som passar dem. Anna Lindberg och Annika Jansson 
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önskar gå instruktörsutbildning för grönt kort och det är då bra att de har varit med att hålla 

utbildning. 

h. Ersättning till styrelsemedlemmar – vid godkännande av verksamhetsplanen ovan beslutade 

mötet att det godkänns. 

i. Mötet önskar att Södra Dalarnas Draghundsklubb lämnar in motion till SDSF att det ska 

läggas ut på hemsidan om vilka disciplinärenden som har hanterats och vad som har beslutats. 

Formuleringen ska vara formellt skriven och det behöver inte framgå några detaljer. Anna 

Lindberg vill att detta inte ska gälla för ungdomar och juniorer. 

 j. Dagens logotype borde på sikt ändras till t ex EM-loggan men i vitt. Nuvarande logotype 

omhändertar inte barmark och släde. Eventuellt kan snöflingorna i EM-loggan bytas till tassar. 

k. Förslag att den planerade barmarkstävlingen den 3-4 oktober flyttas fram en vecka om det 

är möjligt. Annars bibehålls redan planerat datum. Polis och kommun måste ge sitt tillstånd att 

tävlingen får genomföras med anledning av pågående corona-pandemi. 

 

§23 Mötet förklaras avslutat  

 

 

 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

Lena Lindberg   Bengt Pontén 

 

 

 

Justeras 

 

 

Anna-Lena Widén   Alva Wester 

 


