
2011-02-27
Årsmöte Norrbottens älghundklubb
Församlingsgården/Råneå
Antal närvarande 38 ST

Norrbottens älghundklubbs ordförande Claes Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna och 
öppnade mötet. Han informerade om de nya utställningsreglerna som är gemensamma för 
Norden.

§ 1 Justering av röstlängd

Beslutade att vid behov justera röstlängden. Närvarande 38 ST röstberättigade.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Paul Nilsson 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

Eddy Engström och Åke Lundberg valdes till justerare, tillika rösträknare.

§ 5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar

Beslutade att alla närvarande medlemmar har yttranderätt.

§ 6 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelse varit inne i Älghunden nr 4 2010 
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. Glädjande att klubben kunde visa en vinst på 22977kr. Kassören gav en eloge 
till revisorerna för god revisionssed samt värdefull hjälp vid revisionen av Agnar Sjölund. 



§ 9 Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

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

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Inga uppdrag fanns pga. inga motioner hade antagits från årsmötet 2010.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutet 
var enhälligt.

§ 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 av Claes och antogs av mötet.

B. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om budget för 2011. 

C. Beslut om oförändrade medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för 2011. 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 Norrbottens älghundklubb valdes Claes Johansson.

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år valdes Bo Eriksson,Krister Berggren och 
Leif Gard. Bertil Bodlund hade avsagt sig omval och i stället valdes Jan Eriksson.

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

Till ordinarie revisorer för 2011 omvaldes Agnar Sjölund och Tore Enberg. Samt till 
revisorsuppleanter omvaldes Mats Eriksson och nyval av Eric Larsson.

§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

Valberedningen bestod av Kjell Johansson, Bengt Modig och Donald Engström. Där hade 
Kjell Johansson avsagt sig omval och i stället valde årsmötet Torsten Jakobsson övriga 
omvaldes och till sammankallande utsågs Donald Engström. 



§ 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 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
Fyra motioner hade inkommit till årsmötet, tre st från Roger Stenström och en från Leif Gard. 
Första motionen från Roger Stenström antogs av mötet och skall vidarebefordras till Säk, 
övriga två motioner avslogs utan större diskussion. Leif Gards motion antogs också av 
årsmötet och skickas till vidare till Säk:s årsstämma för vidare behandling. (se bilaga 1)    

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri
Bosse informerade om jaktprovs organisation för 2011, där hade Bosse önskemål om att få ut 
fler hundar till start i augusti och innan jaktuppehållet.  Domarlotteriet, lottades och vinnare 
blev Tomas Gard som kammade hem första och andra pris.

     c) Klubbmästerskap 2010
Klubbmästerskapet 2011, kommer att hållas i Överkalixtrakten. 

    d) Avslutning
Efter sedvanlig utdelning av utmärkelser och avtackningar tackade dagens ordförande för 
visat intresse och överlämnade klubban till ordförande, som avslutade 2011:s årsmöte. 
 

Utmärkelser för 2010
Yngsta tik: Gråhunden S53938/2009 Norravans Nora, ägare Stefan Henriksson, Överkalix 
1:a pris på 77poäng, 16 månader och 10 dagar gammal

Yngsta hane: Jämthunden S50200/2009 Jämtkullens Atos,  Mattias Persson, Överkalix 1:a 
pris på 80,5 poäng 15 månader och 19 dagar gammal. Erövrar även SCA-pokalen till yngsta 
1:a pristagare.

Flitigaste domare: Tomas Gard 22 löshundsprov, 2 spårprov. 

Klubbmästare: Jämthundshanen Kortenivan Roki S15106/2005 ägare Karl-Göran Nordqvist, 
Lappträsk.



Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta poängen, Jämthunden 
S28912/2009 Pektanfly`s Timo, 91,5poäng, ägare Lars Nylund Korpilombolo.

P-E Engströms minne: Björnspjutet: Gråhundshanen Augustifoliums Yrrbert S21541/2007, 
85poäng Ägare Per-Ove Vikström Vitå.

Vid protokollet: ___________________________________
Hans Broström

Justeras: ___________________________________
Paul Nilsson, mötesordförande

______________________________ ___________________________________
Eddy Engström Åke Lundberg

                                 



Bilaga 1
      Motion nr:1
   Det är att man avsätter en fond inom SÄK ,där hundägare kan söka ersättning för obduktion 
när en hund drabbas av sjukdom och att man misstänker att det kan vara en ärftlig sjukdom . 
Så att det inte blir hundägaren som ska behöva stå för obduktionskostnad, så att det inte blir 
en ekonomisk fråga om hunden obduceras eller ej då det ligger i allas intresse att sjuka hundar 
obduceras .                  Bifölls av årsmötet.
   Motion nr:2
 Att alla hundar oavsett sjukdom som anmäls in till SÄK görs synliga för alla, inte bara för 
avelskommiten så att alla som håller på med avel eller ska köpa hund själv kan avgöra om 
man vill köpa eller para hund med hundar vars syskon eller föräldrar är eller har blivit sjuka. 
Det oavsett om det är idag ärftlig sjukdom eller ej . För om jag som hundägare anmäler in en 
hund som blivit sjuk till SÄK så är det för att alla ska kunna ta del av det, inte endast 
avelskommiten . Så att det inte blev som för mig då jag anmälde in att min hund drabbades av 
en njursjukdom, som enligt behandlande vet sa att det var en ärftlig sjukdom och avled 6 år 
gammal. Så när jag anmälde in att han blivit sjuk till SÄK så var det för att alla som håller på 
med avel eller funderar på att skaffa en hund själv ska kunna avgöra om dom vill para eller 
skaffa valp efter avkommor efter honom, eller hans kullsyskon. För det känns väldigt konstigt 
att det inte gå att utläsa någonstans trots att man anmält honom som sjuk. För det måste väl 
ändå vara som det står när man anmäler in en hund som sjuk ,att man inte ska skämmas för att 
en hund blir sjuk men att man ska skämmas om man inte anmäler in det .
Avslogs av Årsmötet
 Motion nr:3
Jag anser att SÄKs  jaktprovskommite använt sig av ett felaktigt tillvägagångssätt, då man 
lägger ut ett förslag på SÄKs hemsida  som inte är förankrat inom dom respektive lokal 
klubbarna,  som dessutom  är felaktigt och inte på svenska. Sedan är det alldeles för kort om 
tid att lägga in egna förslag angående nya jaktprovsregler, för tid har ju funnits. Varför har 
man inte lagt fram det här förslaget tidigare, för regelförslaget har ju fastälts och daterats 
redan 2010-01-31. Och varför har inte alla domare fåt vara med i framtagande av nya 
jaktprovsregler. Jag anser att det enda rätta vore om SÄKs jaktprovskommite gett i uppdrag åt 
dom respektive lokalklubbarna att sätta sig ner och se efter vad det är som vi inte är nöjda 
med, med dom jaktprovregler vi har idag och vad det är för hundar vi vill ha i framtiden. Är 
det något som vi kan göra med att ändra i rådande jaktprovsregler för att förbättra aveln av 
hundar. Och framför allt vad är det för problem med att olika regler inom norden, jag ser det 
som en större styrka med att man har olika regler inom norden då dom olika JCH får mera 
styrka, för det är olika förutsättningar att gå prov inom dom olika länderna likväl som det är 
olika förutsättningar att gå prov inom Sverige. Jag yrkar på att det här förslaget går rak ner i 
soptunnan där det hör hemma, och att jaktprovskommiten med hjälp av dom olika 
lokalklubbarna tar fram ett nytt förslag som fungerar oavsett tekniska hjälpmedel och 
förutsättningar .  Avslogs av årsmötet

Med vänlig hälsning
Roger Stenström



AD-Röntgen

Ändra på avelskriterierna om AD–Röntgen  för Norsk älghund grå, (gråhund) så att de inte 
skall  behöva  AD-Röntga sina hundar för att uppfylla SÄKs avelskriterier som gäller 
från 20090101. Den statistik som finns i dagsläget är från 1990-01-01 till  2011-01-11, 263 st 
AD-Röntgade.  Endast 1st med AD.  I våra grannländer hittar jag inga fall av AD. Detta kan 
inte vara ett stort problem.  De nya kriterierna blir till problem för gråhunden ,ABC-listan 
kommer att försvinna finns inga AD röntgade i dag .Unghundslistan de som är födda 2008 
faller bort fast de har inga krav på AD, är ju lite märkligt när  SÄK  menar att kraven är från 
20090101. Vad säger man till de hundägarna. Våra grannländer har inget krav på Ad, Det 
kommer bli svårt att rekommendera  täckhundar  i  våra grannländer.
Bifölls av årsmötet
Leif Gard , Avelsråd NÄK, Gråhund
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