
 

 

2013-02-23 

Årsmöte Norrbottens älghundklubb 

Församlingsgården/Råneå 

Antal närvarande 59st 

 

Norrbottens älghundklubbs ordförande Claes Johansson hälsade alla välkomna och öppnade 

mötet. 

§ 1 Justering av röstlängd 

Beslutade att vid behov justera röstlängden. Närvarande 59 ST rösberättigade. 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Ingrid Johansson valdes till mötesorförande. 

§ 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 

skall justera protokollet 

Åke Lundberg och Mikael Leffler 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 hade blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelsen presenterats i Älghunden nr 4 2012 

samt NÄK:s hemsida. 

§ 7 Fastställande av dagordning 

Mötet godkände liggande dagordning. 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 

Verksamhetsberättelsen, årsbokslut och revisorernas berättelse lades med godkännande till 

handlingarna. Klubben har för dagen en god ekonomi. 

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



 

 

Årsbokslut fastställdes. Beslutade att föra över årets vinst till ny räkning. 

 

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 

Bosse bad om ursäkt för att han var dåligt förberedd men mha Claes så föredrogs motionerna 

och som varit uppe i SÄK för behandling och 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. 

B. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om budget för 2013. 

C. Beslut om oförändrade medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för 2013. För 

ordinarie medlem 300kr, familjemedlem 50kr, och reseersättning 18,50kr/mil. 

§ 13 Fasställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och    

        ledamöter i styrelsen enligt § 8 

Till ordförande för Norrbottens älghundklubb för en tid av ett år valdes Jan Eriksson nyval. 

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år valdes Leif Gard omval, Lars Lundbäck 

nyval, Kent Hjelm nyval och Åke Lundberg nyval. 

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

Till ordinarie revisorer för 2013 omvaldes Agnar Sjölund och nyval av David Åkerlund. Samt 

till revisorsuppleanter omvaldes Mats Eriksson och nyval av Eric Larsson. 

§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

Till valberedning valdes Torsten Jakobsson, Bengt Modig och Donald Engström som tillika är 

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 

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 

Sju motioner hade inkommit till årsmötet, bra med flertalet motioner vittnar om en aktiv 

förening. 

 Motion nr1 motionsställare Magnus och Tomas Johansson angående särskilt älgspårprov, 

Eddy Engström drog historiken runt provets tillkomst osv, styrelsen föreslår avslag årsmötet 

avslog motionen. 

Motion nr 2 höjt domararvode motionsställare Mats Eriksson styrelsens förslag årsmötet får 

bestämma, årsmötet avslog motionen. 

Motion nr 3 krav på utställningsmeriter före jaktprovsstart motionsställare Cecilia Andersson 

Styrelsen föreslår bifall av motionen, årsmötet biföll motionen. 

Motionen nr 4 återbetalning av anmälningsavgiften motionsställare Roger Stenström 

styrelsen föreslår bifall av motionen, årsmötet biföll motionen. 

Motion nr 5 motionsställare Lennart Ölvebo nollpristagare, presentation av dessa endast på 

hemsidan. Finns fastslaget hur presentationen skall ske. Styrelsen föreslår avslag av motionen, 

årsmötet avslog motionen. 

Motion nr 6 motionsställare Roger Stenström och Lennart Ölvebo föreslår 5 årig låsningstid 

för jaktprovsreglerna. Styrelsen föreslår bifall av motionen, årsmötet biföll motionen. 

Motion nr 7 motionsställare Lars-Gunnar och Ingvar Fors. Gemensamma Nordiska 

jaktprovsregler årsmötet valde att diskutera varje att sats för sig och numrerade attsatserna 

som nr1 och nr2.  Styrelsen föreslår avslag på attsats nr1 avsende att ansöka om att införa 

gemensamma Nordiska jaktprovsregler, efter röstning 57 mot och 2 för, årsmötet avslog att 

sats nr1. 

Attsats nr 2: Nordisk gemensam databas, styrelsen föreslår bifall årsmötet biföll sats nr2 

(se bilaga 1) 



b) Jaktprovens organisation, domarlotteri 

 

 

Kort information om jaktprovsorganisationen, eventuell utbildning men mycket osäkert ännu. 

Gällivare kommer att ha på prov under hösten att man betalar anmälningsavgiften vid 

provstarten till domaren. Domarlotteriet lottades och första pris gick till Görgen Karlsson och 

andra pris till Göran Johansson. Flitigaste domaren Tomas Gard belönades med ett 

presentkort. 

 

 

d) Avslutning 

Norrbottens älghundklubb passade på att uppvakta tre ST 80 åringar Tage Öman, Lars-Erik 

Rönnbäck och Inge Örneling alla tre har jobbat i NÄK:s styrelse och som löshunds domare, vi 

gratulerar. Årsmötes ordförande tackades också, som på ett förtjänstfull lett årsmötet och 

2013:s årsmöte avslutades. 

Utmärkelser 2012 

SCA-pokalen till yngsta 1:a pristagare, jämthunden Ljungmyrens Kenni SE43691/2011 

ägare: Andreas Johansson Gällivare (ålder 16mån och 30dagar). 

Flitigaste domare: Tomas Gard (23lösprov och 3 spårprov). 

Klubbmästare: Karelskbjörnhundhanen Tejlojan Tiko SE43978/2010 (89poäng) ägare: 

Ingvar Fors Rantajärvi 

Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta poängen, Gråhundshanen 

Elgstölen`s Zorro FI11128/12, (92poäng) ägare: Jarmo Pirttikangas Kemi Finland. 

P-E Engströms minne: Björnspjutet: Gråhundshanen Axel SE16142/2010 (94,5 poäng) 

ägare: Magnus Nilsson Luleå. 

Efter årsmötet höll Eddy Engström en kortare information som berörde jaktetik intressant då 

vår organisation i dagsläget har många betraktare. 

 

 

 

 



 

 

 

Hans Broström   Ingrid Johansson 

Sekreterare    Årsmötesordförande 

 

 

Åke Lundberg   Mikael Leffler 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 1 

Motion till Norrbottens älghundklubbs årsmöte 2013 

 

Det har under perioden 2007-2011 genomförts ca 2000 älgspårprov i Sverige 

och med ca 98 % godkända hundar (se nedan). 

Då det idag finns möjlighet att meritera älghundarna med andra typer av 

spårprov, samt att den extremt höga procenten av godkända prov tyder på att 

älghundarnas spårningsförmåga är utmärkt. 

Detta gör att älgspårprovet blir onödigt. 

Vårt förslag till årsmötet är: 

Att verka för att ta bort spårprovet som ett av kraven för championatet för 

löshundsprov.  

Om denna förändring skulle genomföras så skulle samtliga provområden också 

få ett visst antal domardagar frigjorda, som kan användas för löshundsprov där 

vi idag har problem med att hinna genomföra samtliga anmälda prov. 

 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Totalt antal älgspårprov. 410 413 413 359 419 2014 

Underkända älgspårprov 7 3 12 9 10 41 

Underkända % 1,71% 0,73% 2,91% 2,51% 2,39% 2,04% 

Källa: Jyckedata 

 

 

Kalix 2013-01-14 

 

Magnus Johansson  Tomas Johansson 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Motion till Norrbottens älghundsklubb årsstämma 2013-02-23 

 

Jag anser att man ska ta bort återbetalningen av anmälnings avgiften för hundar som tar ett 

1:a pris innan jaktstarten i september. Dels av att det är då det är som mest med älgar på 

markerna, och att alla som anmält på 3 på tre provstarter inte får erbjudande om provstart i 

augusti och då inte får den möjligheten att få ett prov återbetalt. Och att det inte är någon 

större skillnad för en hund som är i ”form”att ta en etta augusti, än under övriga prov 

säsongen. Och om det ska vara kvar att man ska återbetala provavgiften för augusti prov 

,återbetala då  endast för hundar under 24mån. 

 

Roger Stenström 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion till Norrbottens älghundklubb 

 

 

 

Jaktprovshanteringen idag kostar klubben en hel del pengar och arbete med alla utskick. Och 

jag tror inte det är många som är intresserade av att få nollpris proven i pappersform.  

Mitt förslag är att man slutar att skicka ut nollpris i pappersform, utan bara presenterar 

dessa på hemsidan, detta skulle spara en hel del tid och pengar för klubben. För alla resultat 

registreras ju ändå i jyckedata och hos SKK. Detta skulle medföra att vi skulle minska 

portokostnaderna med ca 40 % i jaktprovshanteringen. 

 

 

 

Lennart Ölvebo 

Röllekavägen 24 

Gällivare 

 

 

 

 

 

 

 



Motion till Norrbottens älghundklubb 

 

Motion om återinförande av femårig låsningstid av jaktprovsregler, då vi anser att en ettårig 

låsningstid är alldeles för kort för att det skall finnas chans att hinna göra någon utvärdering av 

reglerna. 

På Säks årstämma 2012 föll det nordiska regelförslaget vid en omröstning, och det betydde att det 

förslag som en grupp utsedd av Säks årstämma 2011 tagit fram skall börja att gälla från och med 

hösten  2013.  

 Med en så kort revideringstid som ett år så kommer det att ge stora problem för lokalklubbarna med 

bland annat utbildning av domare.  Samt för Säk, ökade kostnader för framtagande av nya 

regelböcker. 

Därför vill vi att årstämman bifaller motionen, och att reglerna som antogs på Säks årsstämma 2012 

låses i fem år.  

 

 

Gällivare 2013-01-10 

 

Roger Stenström 

Lennart Ölvebo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


