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Protokoll fört vid årsmöte i Södra Dalarnas Draghundsklubb 

2021-08-28 kl 13:00 (Trylämnet, Stora Skedvi) 
 

 

§1 Mötet förklaras öppnat 

 

§2 Fastställande av röstlängd för mötet. 21 medlemmar deltog. 

 

§3 Till mötesordförande väljs Bengt Pontén. 

 

§4 Till mötessekreterare väljs Lena Lindberg. 

 

§5 Dagordningen fastställd. 

 

§6 Årsmötets stadgeenliga kallande godkänt.  

 

§7 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kim Åkerblom och Anton Trotzig. 

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes efter önskade tillägg och ändringar. 

 

§9 Kassaberättelse och revisionsberättelse godkändes. 

 

§10 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

§11 Verksamhetsplan 2021/22 fastställs. Förslag ändra ersättning till medlemmar till att även 

gälla för egna tävlingar, i nuläget gäller det bara SM-starter. Mötet ger uppdrag till styrelsen 

att se över hur subventioneringen ska förändras.  

 

§12 Nästa års medlemsavgifter 2022/23 fastställs enligt föregående år. Beslut att ingen 

ändring av medlemsavgifterna. 

 

§13 Budget 2021/22 fastställd.  

 

§14 Ordförande är vakant. 

 

§15 Val av kassör är Anette Rönnberg 

 

§16 Val av två ledamöter enligt följande: 

 Mikael Arnberg ledamot, omval 2 år 

 Lena Lindberg ledamot, omval 2 år 

 

Val av suppleanter enligt följande: 

 Eva Kallersand på 1 år 

 Bengt-Åke Johansson på 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. 
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§18 Till Valberedning valdes Anna Lindberg (sammankallande), Susanne Bäckström och 

Ulla-Kari Pontén. 

 

§19 Till firmatecknare för Södra Dalarnas Draghundsklubb (org.nr. 882601-6860) utses Lena 

Lindberg (XXXXXX-XXXX) och Anette Rönnberg (XXXXXX-XXXX), var för sig eller 

tillsammans. 

 

§20 Representanter till SDSF:s årsstämma 2022 beslutas av styrelsen.  

 

§21 De ska vara inskickade senast 31/12 till SDSF. Styrelsen får i uppdrag att ta fram 

motioner till stämman. Medlemmarna uppmanas att höra av sig om de har förslag.  

 

§22 Övriga frågor 

 

a. Hur ska vi få en bättre delaktighet hos medlemmarna, diskussioner i grupper?  

- Gemensamma träningar t ex varannan vecka och ibland på helger. 

- Gemensamma träningar arrangeras på andra orter av de som bor där. 

- Välkomstbrev till nya medlemmar ger ökad kännedom om verksamheten. 

- Funktionärsutbildning. Ger ökad trygghet att hjälpa till. 

- Vid grönt kort-utbildningen bjuda med till nästa träning/tävling. 

- Inkludera de som bor längre bort, men det går att bidra även därifrån t ex att ordna 

priser. 

- Bli bättre på att i god tid informera inför t ex tävlingar så man vet vad som 

förväntas. 

- Försöka hitta tillbaka till arbetsgrupperna vi hade i SM där man kan bidra oavsett 

var man bor i landet. Bör vara med i välkomstbrevet. Information om att vi alla 

hjälps åt. 

- Försöka ha ett digitalt medlemsmöte. 

- Bjuda in till spontana träningar t ex via facebook. 

- Träningar, läger och tävlingar är tre områden där flera arbetsgrupper kan ingå och 

bidra till. Det finns roller där man kan stödja även om man bor längre ifrån.  

 

b. Ansvarsområden enligt verksamhetsplanen. Träning läggs till och det är Mikael 

Arnberg som är ansvarig.  

c. Snöläger eventuellt i Älvdalen eller Nornäs, Eva Kallersand och Anna-Lena Widén 

ansvarar. Diskussion om det verkligen behöver vara priser. 

d. Anton Trotzig kan vara ansvarig för material, inte förvara men underhålla. Ponténs har 

platsen om det krävs förvaring. 

e. Kläder, Elisabeth Haukeland är ansvarig.  

f. Ullmax. Lena Lindberg är fortsatt ansvarig för Ullmax-försäljning och det är på gång 

med 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. Information kommer att 

läggas ut på hemsidan och i facebook. 

g. SISU går att gå utbildningar digitalt som är kostnadsfria. 
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h. Funktionärsutbildning t ex bjuda in de som går grönt kort-utbildningen. Styrelsen får 

planera för det. 

i. En grönt kort-utbildning är planerad den 18-19 september. Ytterligare en planeras till 

våren. 

 

 

§23 Mötet förklaras avslutat  

 

 

 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

Lena Lindberg   Bengt Pontén 

 

 

 

Justeras 

 

 

Kim Åkerblom   Anton Trotzig 

 


