
 

 

 

 

 

2012-02-25 

Årsmöte Norrbottens älghundklubb 

Björnfällan/Gällivare 

Antal närvarande 30 ST 

 

Norrbottens älghundklubbs ordförande Claes Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna och 

öppnade mötet. Han informerade kort om den Nordiska prövningsordningen. 

 

§ 1 Justering av röstlängd 

 

Beslutade att vid behov justera röstlängden. Närvarande 30 ST röstberättigade. 

 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

 

Tomas Junkka 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 

 

Roger Stenström och Anders Nilsson 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 kallelsen presenterats i Älghunden nr 4 2011 

samt NÄK:s hemsida. 

 

§ 7 Fastställande av dagordningen 
 

Mötet godkände liggande dagordning 

 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 

 

Verksamhetsberättelsen, årsbokslut och revisorernas berättelse lades med godkännande till 

handlingarna. Glädjande att klubben kunde visa en behållning på263 000kr den 31 dec.  

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 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 
 

Två uppdrag finns i form av motioner. Claes informerade om motionerna som varit upp i 

SÄK och SKK för behandling och han ansåg därmed motionerna som behandlade. 

 

§ 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. Nytt för kommande år är 

utbildning av ledhundsdomare i Norge. 

 

B. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om budget för 2012.  

 

C. Beslut om oförändrade medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för 2012. 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 Hans Broström, Sivert Öderyd, 

Sven-Erik Kalander och Markus Mäkitaavola. 

 

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

Till ordinarie revisorer för 2012 omvaldes Agnar Sjölund och nyval av Eric Larsson då Tore 

Enberg avsagt sig omval. Samt till revisorsuppleanter omvaldes Mats Eriksson och nyval av 

Åke Lundberg. 

 

 



 

 

§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 
 

Valberedningen bestod av Torsten Jakobsson, Bengt Modig och Donald Engström, som är 

tillika sammankallande.  

 

 

§ 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 

Sex motioner hade inkommit till årsmötet, 4 ST från Ingemar Johansson och två från Magnus 

Johansson, Hans Öman ochTomas Johansson. Motionerna från Ingemar Johansson föredrogs 

av Bosse och Claes och avslogs av mötet. Motionen angående uttagning till SM vållade en del 

diskussion men styrelsen jobbar i motionens riktning och ansåg motionen som besvarad. 

Motionen angående överflyttning av starter på jaktprov, där fanns en del diskussioner men 

mötet beslutade att bifalla motionen.  (se bilaga 1)     

 

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri 
Bosse informerade om jaktprovs organisation för 2012, det framkom önskemål om 

dommarutbildning i Gällevare men där kanske man kan börja med studiecirkel för att få fram 

intresserade domarelever.  Domarlotteriet, lottades och förste pris till Leif Nilsson, andrapris 

till Anders Gard. Flitigaste domare Tomas Gard 29 löshundsprov och 4 ST spårprov.  

 

     c) Klubbmästerskap 2010 
Klubbmästerskapet 2012, 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 2012:s årsmöte.  

  

 

Utmärkelser 2011 

 

SCA-pokalen till yngsta 1:a pristagare. Öst Sibirisk lajka 

ELLET SE50187/2010 15 månader 14dagar. Ägare: Markus Larsson 

Råneå. 

 



 

 

Flitigaste domare: Tomas Gard 29 löshundsprov och 4 spårprov. 

 

 

Klubbmästare: Jämthundshanen ACKERS CASK S59796/2003 

89,5 poäng Ägare: Jan Öhman Kalix. 

 

 

Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta 

poängen, Gråhundstiken PIRKA SE23626/2010. 1:a pris på 92 p. 

Ägare: Stig-Åke Häggkvist Gällivare. 

 

P-E Enströms minne: Björnspjutet: Svensk Vit Älghund tik, Alli 

S35996/2008, 88 poäng Ägare: Ronny Martinsson Puoltikasvaara 

Statuter för priset 

Vandringspriset är ett björnspjut tillverkat av Bo Johansson, Sundom. Priset erövras för evigt 

Om samma hund vinner priset tre gånger. Ett diplom utdelas varje år till vinnande hund. På 

diplomet skall det stå ”Per-Erik Engströms minne”. 

 

Krav 

1 Priset utdelas varje år till den hund som har en ägare som är medlem i 

Norrbottens Älghundklubb och genomför provet i Norrbottens 

Älghundklubb och ägaren bor i Sverige. 

2 Tagit 1:a pris på jaktprov 

3 Har högst poäng av hundar som uppfyllt nedanstående kriterier 

 

Kriterier 

1. Omfattning på söket 8-10 poäng 

2. Stånd på upptagsplatsen 10 poäng 

3. Förföljande 10 poäng 

4. Lydnad mer än 4 poäng 

Vid samma poäng ska följande placering gälla: 

11 Tik går först vid samma poäng 

12 Lägst ålder 

13Lottning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vid protokollet:  ___________________________________ 

   Hans Broström 

 

 

Justeras:   ___________________________________ 

   Tomas Junkka, mötesordförande 

 

 

______________________________ ___________________________________ 

Roger Stenström  Anders Nilsson 

 

                                  

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

 

Motioner 

Motioner till NAKs årsmöte25 feb 2012 
 

 

1. Uttagningsregler för uttagning av hundar till KM:et bör fastställas. Och läggas in på 

hemsidan. Exempelvis, deltaga får de 40 hundar som fått högsta sammanlagda poäng på 

2 prov innan KM:et. Vid lika poäng särskiljes hundarna enligt: Pris, Egenskapspoäng, 

Ståndskall på upptagsplats (Moment 5), yngsta hund. Hundar skall vara friröntgade för att 

få deltaga. 

 

2. Uttagningsregler för uttagning till SM. De 15 bästa hundarna på KM:et går en 

uttagningsfinal, där den bästa hunden, kvalificerar sig till SM:et, 2:an blir 1:a Reserv osv. 

Särskiljning enligt 1. 

 

3. Klubbkamp med 2 inbjudna klubbar, bör arrangeras de år då inte SM arrangeras, med 

fördel kan Finska/Norska klubbar inbjudas. Med exempelvis 3 hundar och 3 reserver 

från varje land. Uttagning enl. resultat från KM:et 

 

4. Uppdatering av verksamma domare, och telefonnummer bör läggas in på hemsidan. 

 

Ingemar Johansson 

070-6973234 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

     

 


