
 

 

20080301 

Årsmöte Norrbottensälghundklubb 

Grand Arctic Hotell, Överkalix 

Antal närvarande: ca 70st  

 Norrbottens älghundklubbs ordförande och vice ordförande var för dagen sjuka, därför 
öppnade Bertil Bodlund årsmötet hälsade alla välkomna till 50:e årsmötet och meddelade att 
alla hedersmedlemmarna fått inbjudan men endast Inge Örneling kunde närvara.  Med 
anledning av klubbens 50: års jubileum hade Rolf Lundman klubbens första ordförande 
skrivit ner några rader om Näk:s historia från 1958 och framåt som Bertil läste upp.  

 

§1 Justering av röstlängd 

Beslutade att vid behov justera röstlängden. 

 

§2 Val av ordförande för mötet.  

Leif Nilsson, Överkalix valdes till mötesordförande. 

 

§3 Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 

Styrelsen anmälde Hans Broström till årsmötets sekreterare. 

 

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 
ska justera protokollet. 

Erik Larsson och Tore Enberg valdes till justerare, tillika rösträknare. 

 

§5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar 

Beslutade 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, 2007 
samt Näk:s hemsida. 

§7 Fastsällande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 

Verksamhetsberättelsen, årsbokslut och revisorernas berättelse lades med godkännande till 
handlingarna. 

 

§9 Fastställande av årsbokslut samt beslut om vinst eller förlust 

Årsbokslut fastställdes. Beslut att överföra årets förlust till ny räkning. 

 

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag från 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 mötet med justeringen att det skall satsas lite mer på 
eftersökshundarna. 

B. Styrelsens förslag till rambudget antogs av årsmötet med en justering till 150000 kr 
(sänkning) pga. sviktande medlemsantal. 

 



 

 

C. Beslut om oförändrad medlemsavgift för år 2009, 300 kr för ordinarie medlem och 50 kr 
för familjemedlem. Beslutades om oförändrade omkostnadsersättningar. Reseersättning 
bestämdes till 18.50 kr/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 valdes Claes Johansson, Sven-Erik 
Kalander, Sivert Öderyd och Hans Broström. Ett fyllnadsval gjordes av Krister Berglund på 1: 
år då Jörgen Forsberg avsagt sig styrelse uppdraget. 

 

§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 

Till ordinarie revisorer för år 2008 omvaldes Agnar Sjölund och Tore Enberg. Samt till 
revisorsuppleanter omvaldes Mats Eriksson och Bert Karlsson. 

 

§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 övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller 
som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara 
skriftlig. 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 



 

 

5 st. motioner hade inkommit till årsmötet. Två likvärdiga motioner från Håkan Andersson 
och Mats Eriksson om höjning av domararvodet till 400 kr (indexuppräkning) årsmötet biföll 
motionerna. En motion från Lars Öderyd angående förändrade kriterier för klubbmästerskapet 
skapade stor saklig debatt och röstningen slutade med att votering bejordes. Som resultat av 
voteringen avslogs motionen. Ytterligare två nära nog likvärdiga motioner från Göran 
Johansson och Marie Isaksson angående HD röntgen, bifölls motionerna av årsmötet och det 
beslutades att sända dessa två till SÄK.s årsstämma 2008.  

 

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri 

Bo Eriksson lämnade en resumé` över den gångna provsäsongen och gick också genom 
delar av jaktprovsorganisationen för år 2008, som fastställdes av årsmötet. Domarlotteriet 
lottades och utföll sålunda: hundpejl till Göran Johansson och presentkort på 3000 kr till 
Mauritz Henriksson. 

 

c) Klubbmästerskap 2008 

Mötet beslutar att hålla klubbmästerskapet i Gällivareregionen med tävlingscenter i 
Koskullskulle, och tävlingsledare Sivert Öderyd. Provdagar 4-5 oktober. Sivert Öderyd 
delade ut en bok till alla domarna som dömt på Klubbmästerskapet 2007. 

 

Utmärkelser för 2007 

Yngsta tik: Gråhunden SF31293/06Kallioniemi Malla, ägare Jarmo Pirttikangas, Kemi, 
Finland. 1:a pris på 83,5p 18mån och 3dag gammal. 

Yngsta hane: Karelska Björnhuden S12545/2007 Nallo av Barlindås, ägare Kurt Eriksson 
Boden 1:a pris på 89poäng 16mån och 5dag gammal.  

Erövrar även SCA Pokalen till yngsta 1:a pristagare. 

Flitigaste domare: Göran Johansson 21 löshundsprov, 1 spårprov och 4 viltspårprov med 
älghundsraser. 

Klubbmästare: Bjumismyrens Hero, ägare Jörgen Invall, Sangis. 1:a pris på 94,5 poäng. 

Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta poängen, Östlaikan Vilge 
med 1:a pris 95,5 poäng, ägare Niklas och Rolf Modig, Övertorneå. 

 



 

 

P-E Engströms minne: Björnspjutet, Nemo-Hirvi S35191/2004 med 1:a pris på 92 
poäng ägare Juha Maxlahti, Sjulsmark. 

 

Avslutning 

Leif Nilsson tackade för visat intresse och överlämnade klubban till Bertil Bodlund som 
avslutade årsmötet och tackade Leif Nilsson för utmärkt jobb samt överlämnade en 
blomsteruppsättning till honom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:   ________________________________ 

    Hans Broström 

 

Justeras:    ________________________________ 

    Leif Nilsson, mötesordförande 

 

____________________________  ________________________________ 

Erik Larsson   Tore Enberg 

  

 



 

 

 

 


