
 
 
 
20070303 
Grand Arctic Hotel, Överkalix 
Antal närvarande: ca 70st 
 
Norrbottens Älghundklubbs vice ordförande Claes Johansson öppnade mötet årsmötet med att 
hälsa mötesdeltagarna välkomna och meddelade att ordinarie ordförande låg hemma sjuk. 
Claes gjorde en kort resumé över verksamhets året 2006. 
 
Följande priser/vandringspriser utdelades: 
 
NÄK:s vandringspris gick till 2006 års vinnare av KM, gråhunden Sjch,Such Järvås Birka, 
äg Anders Semberg, Svappavaara. 
 
Yngsta tik:gråhunden Retep`s Lotta 1:a pris  78p vid 14månader 28dagar, Ägare Tomas 
Larsson fick en gevärs rem. 
 
Yngsta hane: Hälleforsaren Nalle 1:a pris 74p vid 12månader 11dagar, Ägare Tomas 
Johansson Boden. Fick en gevärs rem samt  erövrar också SCA pokalen som yngsta 1:a 
pristagare. 
 
Jaktjournalens vandringspris:  Hund under två år med högsta poängen, Gråhunden Raffi 
S28505/2005, 1:a pris 90poäng ägare Christer Landström,  Gällivare. 
 
P-E Engströms minne Björnspjutet: Kallkällmyrens Cilla, 1:a pris 93,5 poäng, ägare Mats 
Eriksson Råneå. 
 
§1 Justering av röstlängd 
 
Beslutades att vid behov justera röstlängden. 
 
§2 Val av ordförande för mötet 
Leif Nilsson, Överkalix valdes till mötesordförande. 
 
§3 Styrelsens anmälan om sekreterare  vid mötet 
 
Styrelsen anmälde Hans Broström till årsmötets sekreterare. 
 
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 
ska justera protokollet 
 
Kent Stare och Erik Larsson valdes till justerare, tillika rösträknare. 
 
§5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar 
 
Beslutades att alla närvarande har yttranderätt. 
 
§6 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 



 
 
 
Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelse varit inne i Älghunden nr4, 2006 
samt Näk:s hemsida. 
 
§7 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes. 
 
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 
 
Verksamhetsberättelsen, årsbokslutet och revisorernas berättelse lades med godkännande till 
handlingarna. 
 
§9Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust 
 
Årsbokslutet fastställdes. Beslutades att överföra årets vinst till ny räkning. 
 
§10Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 
 
Styrelsen har inte av föregående årsmöte fått några speciella uppdrag. 
 
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§12  A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
        B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
        C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för nästa  
             verksamhetsår  
 

A. Verksamhetsplanen antogs av årsmötet. 
 

B. Styrelsens förslag till rambudget  antogs av årsmötet. 
 

C. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för år 2008, 300kr för ordinarie medlem  
               och 50kr för familjemedlem. Beslutades om oförändrade omkostnadsersättningar.  
               Reseersättning bestämdes till 18kr/mil. 
 
§13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och 
ledamöter i styrelsen enligt §8 
 
Till ordförande för Norrbottens Älghundklubb valdes Donald Engström. 
 
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Leif Gard, Bo Eriksson, Bertil 
Bodlund och Jörgen Forsberg.  
 
§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar 
 



 
 
 
Till ordinarie revisorer för år 2007 omvaldes Agnar Sjölund och Tore Enberg. 
 
§15 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar 
Valberedningen med Kjell Johansson, Bengt Modig och Rolf Westerberg omvaldes 
sammankallande Kjell Johansson. 
 
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
 
§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte 
eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara 
skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och 
lämna förslag till beslut. 
a) Motioner 
b) Jaktprovens organisation, domarlotteri 
c) Klubbmästerskap 
 
a) Motioner 
 
4st motioner hade inkommit till årsmötet, en från Erik Andersson och en från Lars Öderyd där 
föreslogs förändringar av antagningskriterierna till klubbmästerskapet. Diskussionen blev 
stundtals livlig och årsmötet beslutade att avslå båda motionerna och fortsätta med tidigare 
bestämda kriterier för klubbmästerskap. Motion nr 3 från Göran  Johansson rörande 
fyrverkerier  på  Nyårsafton och Valborgsafton m.m. inom tätbebyggt område, bifölls av 
årsmötet och skickas till SÄK:s årsmöte. Motion nr 4 från Bo Eriksson rörande ett nytt häfte 
med klarläggande av tolkningsföreskrifter för bestämmelser för jaktprov med älghundar 
bifölls av årsmötet och skickas till SÄK:s årsmöte. 
 
b) Jaktprovens organisation, domarlotteri 
 
Jaktprovsledaren Claes Johansson lämnade en resumé över den gångna provsäsongen och 
gick också genom delar av jaktprovsorganisationen för år 2007, som fastställdes av årsmötet. 
Domarlotteriet lottades och utföll sålunda: hundpejl till Peter Björnfot och presentkort till Bert 
Frohm.  
 
c) Klubbmästerskap 2007 
 
Mötet beslutar att hålla klubbmästerskapet i Malmfältsregoinen med tävlingscenter 
Koskoskulle, och tävlingsledare Sivert Öderyd. Provdagar lördag och söndag 6-7 oktober. 
 
Avslutning 
 
Ordförande för mötet tackade för visat intresse och överlämnade klubban till vice ordförande. 
Som avslutade årsmötet och tackade Leif Nilsson samt överlämnade en blomsteruppsättning 
till honom. 
 
 
 



 
 
Vid protokollet: ________________________________ 
  Hans Broström 
 
 
 
 
Justeras:  ________________________________ 
  Leif Nilsson, mötesordförande 
 
________________________________   ______________________________ 
Kent Stahre     Erik Larsson 
 
     


