
2010-03-06 
Årsmöte Norrbottensälghundklubb 
Grand Artic Hotell, Överkalix 
Antal närvarande 54 st 
 
Norrbottens älghundklubbs ordförande Claes Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna och 
öppnade mötet. 
§ 1 Justering av röstlängd 
 
Beslutade att vid behov justera röstlängden. Närvarande 44 st röstberättigade. 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
 
Birgitta Persson 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 Conny Bjurström 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 2009 
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. Näk:s styrelse hade förslag på höjning av jaktprovsanmälan till 200kr, 
viltspårproven 250kr för icke medlem, 200kr för medlem, särskilt älgspårprov 200kr samt att 
slopa styrelsemöte nr3.  
 
 
 
 
 
 
 



§ 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 
 
Inga uppdrag fanns pga inga motioner hade antagits från årsmötet 2009.. 
 
§ 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, (enligt förslaget i § 8)  
 
C. Beslut om oförändrade medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för 2010. 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 Hans Broström, Sivert Öderyd, 
Sven-Erik Kalander, Krister Berggren och Markus Mäkitaavola. 
 
§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 
 
Till ordinarie revisorer för 2010 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 omvaldes, och Rolf Vesterberg hade 
avsagt sig omval och Donald Enström valdes i stället för Rolf, 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 

En motion hade inkommit till årsmötet från Olle Andersson den skapade en del diskussion 
och årsmötet tog styrelsens linje om avslag.  
 

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri 
Bosse informerade om jaktprovsorganisationen för 2010 som innehöll smärre justeringar från 
tidigare år. Han informerade även om det Nordiska unionssamarbetet som han tagit del av på 
ordförandekonferansen.  Domar lotteriet, lottades och vinnarna blev Tommy Gustavsson 
första pris och Kurt Lundgren andra pris. 
 
     c) Klubbmästerskap 2010 
Klubbmästerskapet 2010, som kommer att hållas i Piteåregionen.  
 
    d) Avslutning 
Efter sedvanlig utdelning av utmärkelser och avtackningar tackade dagens ordförande för 
visat intresse och överlämnade klubban till ordförande, som avslutade 2010:s årsmöte. I 
samband med avslutningen av mötet hedrades två  avlidna medlemmar Tore Marklund och 
Sigvard Larsson med en tyst minut. 
  
 
Utmärkelser för 2008 
Yngsta tik: Gråhunden S48453/2008 Mona, ägare Bertil Bodlund Ryssbält 1:a pris på 
71poäng, 16 månader och 13 dagar gammal 
 
Yngsta hane: Jämthunden S60074/2008 Lapinkairan Foni,  ägare Dan Nybom, Kalix 1:a pris 
på 76,5 poäng 15 månader och 1 dag gammal. Erövrar även SCA-pokalen till yngsta 1:a 
pristagare. 
 
 
Flitigaste domare: Göran Johansson 32 löshundsprov, 8 spårprov och 2 viltspårprov med 
älghundsraser. 
 
 
Klubbmästare: Gråhundstiken Kallkällmyrens Cilla S20240/2003 ägare Mats Eriksson 
Råneå 
 
 
 



 
Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta poängen, Jämthunden 
S47812/2008, ägare Håkan Sundström, Luleå 
 
P-E Engströms minne: Björnspjutet: Gråhundstiken  Kallkällmyrens Cilla S20240/2003 
med ett 1:a pris på 95,5 p, ägare Mats Eriksson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:  ___________________________________ 
   Hans Broström 
 
 
Justeras:   ___________________________________ 
   Birgitta Persson, mötesordförande 
 
 
______________________________ ___________________________________ 
Erik Larsson   Conny Bjurström 
 
 
 
     
 


