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Årsmöte Norrbottensälghundklubb
Hotell Scandic, Luleå
Antal närvarande 52 st

Norrbottens älghundklubbs avgående ordförande Donald Engström lämnade en resumé om 
sina 12 år i styrelsen.  Han har tjänstgjort som styrelseledamot, kassör och ordförande. Han 
berättade att NÄK vuxit ekonomiskt, jaktprovsmässigt, utställningsmässigt mm under hans tid 
vilket är glädjande, han avslutade med att tacka för sig och meddelade att han finns kvar i 
klubben.

§ 1 Justering av röstlängd

Beslutade att vid behov justera röstlängden.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Per Christoffersson, Piteå 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 Kent Stahre 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 nr 4 2008 
samt Näk:s hemsida.

§ 7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

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



§ 9 Fastsällande av årsbokslut samt beslut om vinst eller förlust

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

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Göran Johanssons motion från föregående årsmöte antogs och ligger hos SKK för vidare 
behandling.

§ 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 visades och antogs av mötet.

B. Styrelsens förslag om rambudget antogs av mötet. Kassören visade kostnaderna för 
jaktprov och utställningar= nollresultat, vilket visar att en höjning av dessa troligtvis kommer 
att ske. 

C. Beslut om oförändrade medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för 2009. För 
ordinarie medlem 300kr, familjemedlem 50kr och reseersättning 18,50kr/mil.

§ 13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och 
ledamöter i styrelsen enligt § 8

Till ordförande för Norrbottensälghundklubb valdes Claes Johansson.

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år valdes Bertil Bodlund, Bo Eriksson, Leif 
Gard, Krister Berggren samt fyllnadsval av Markus Mäkitaavola för ett år, då Claes Johansson 
valdes till ordförande.

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

Till ordinarie revisorer för 2009 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 
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
2 st motioner hade inkommit till årsmötet. Motionen från Göran Johansson skapade 
diskussion och årsmötet tog styrelsens linje om bifall. Votering begjordes och årsmötet beslöt 
efter votering att avslå motionen. Motion från Olle Anderson, hade styrelsen avslagit och där 
motiverade Claes Johansson och Bo Eriksson styrelsens motiv på avslag, årsmötet beslutade 
om avslag på Olle Anderssons motion.

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri
Claes informerade om jaktprovsorganisationen för 2009, med dess förändringar. Domar 
lotteriet, lottades och vinnarna blev Sivert Öderyd 5000 kr och Sven-Erik Kalander 2500 kr.

     c) Klubbmästerskap 2009
Donald informerade om klubbmästerskapet 2009, som kommer att hållas i Piteåregionen med 
tävlingscenter i Öjebyn 

    d) Avslutning
Efter sedvanlig utdelning av utmärkelser och avtackningar tackade dagens ordförande för 
visat intresse och överlämnade klubban till ordförande, som avslutade 2009:s årsmöte. 

Utmärkelser för 2008
Yngsta tik: Gråhunden S42766/2007 Willma, Ägare Stig-Åke Häggkvist, Gällivare. 1:a pris 
på 85,5 p 17 månader och 15 dagar gammal
Erövrar även SCA-pokalen till yngsta 1:a pristagare.

Yngsta hane: Gråhunden S56060/2007 Lelikallion Reku, Ägare Peter Björnfot, 
Korpilombolo. 1:a pris på 83,5 p 17 månader och 20 dagar gammal

Flitigaste domare: Göran Johansson 26 lösprov, 4 spårprov och 2 viltspårprov med 
älghundsraser.



Klubbmästare: Jämthunden SJCH Nojje S39802/2003A ägare Kurt Johansson Malmberget

Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta poängen, Gråhunden 
S13098/2007 Angloskogs Lurvas, ägare Anders Gard, Luleå

P-E Engströms minne:Björnspjutet: Gråhunden S68858/2004 Getnäsets Arras med ett 1:a 
pris på 92,5 p, ägare Bengt Karlsson Malmberget.

Vid protokollet: ___________________________________
Hans Broström

Justeras: ___________________________________
Per Christoffersson, mötesordförande

______________________________ ___________________________________
Erik Larsson Kent Stahre

    


