
 

 

2014-02-22 

Protokoll Årsmöte Norrbottens älghundklubb 

Folketshus/Kalix 

Antal närvarande 43 

Norrbottens älghundklubbs ordförande Sivert Öderyd hälsade alla välkomna och öppnade 

årsmötet. En tyst minut tillägnades två avlidna medlemar, Rolf Lundman och Tage Hollström.  

§ 1 Justering av röstlängd 

Beslutade att justera röstlängden vi behov. Närvarande 43 röstberättigade. 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Tommy Nilsson valdes till mötesordförande. 

§ 3 Styrelsens ansökan om protokollförare vid mötet 

Styrelsen anmälde Hans Broström till årsmötessekreterare. 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

skall justera protokollet 

Hans Öhman och Tomas Johansson valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare. 

§ 5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar 

Beslutade att alla närvarande medlemmar har ytranderätt. 

§ 6 Frågan om mötet hade blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelsen presenterats i Älghunden nr 4 2013 

samt Näk:s hemsida. 

§ 7 Fastställande av dagordning 

Mötet godkände liggande dagordning. 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 

Tillägg i verksamhetsberättelsen att ordföranden Sivert Öderyd tillhört arbetsutskottet samt att 

Leif Gard avgått 31/5. Kassören redogjorde för balans och resultatrapporterna, olyckligtvis 

hade en del fakturor från 2012 hamnat på 2013 vilket förklarar det negativa resultatet. 

Revisorerna redogjorde för de anmärkningar som revisions PM:et avhandlade. 

Revisionsberättelsen föredrogs och man framförde tack till Eric Larsson som hjälpt till med  



 

revisionen. Verksamhetsberättelsen, årsbokslut och revisorernas berättelse lades med 

godkännande till handlingarna. 

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

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

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.  

Styrelsen hade inte fått några uppdrag från föregående årsmöte. 

§ 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 2014 

        B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2014 

        C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för 2014  

   A. Verksamhetsplan presenterades och antogs av mötet, dock med två tilläggsyrkanden att 

det bildas en arbetsgrupp för de nya jaktprovsreglerna och avelsrådgivning. 

   B. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om budget. 

   C. Beslut om oförändrade medlemsavgifter och omkostnadsersättningar. För ordinarie 

medlem 300 kr, familjemedlem 50 kr, och reseersättning 18,50 kr/mil. Årsmötet beslutade att 

höja anmälningsavgiften för jaktprov med 50 kronor för inhemska hundar och med 100 kr för 

utländska hundar. 

§ 13 Fastställande 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 Arne Olsson nyval. 

Omval av Hans Broström, Sivert Öderyd och Sven-Erik Kalander för två år. Fyllnadsval för 

Leif Gard.  Mötet valde Magnus Johansson för ett år. 

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

Till ordinarie revisorer för 2014 omvaldes Agnar Sjölund och David Åkerlund. Samt till 

revisor suppleanter omvaldes Mats Eriksson och Eric Larsson.  

§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar  

Till valberedning omvaldes Torsten Jakobsson, Bengt Modig samt nyval av Kurt Lundgren då 

Donald Engström avsagt sig omval, Torsten Jakosson 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, domarlotteriet 

c)Klubbmästerskap 

d)Utdelning av utmärkelser 

e) Avtackning 

 

a) Motioner 

Sex motioner har inkommit till årsmötet.  

Motion nr1 motionsställare Bo Eriksson: auktorisation av domare, styrelsen föreslår bifall 

årsmötet biföll motionen. 

Motion nr2 motionsställare Bo Eriksson: genomföra utbildningsprov elev och aspirant med 

egen hund, styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen 

Motion nr 3 motionsställare Karin Öderyd: att Näk/Säk tar bort kravet på HD fri hund från 

tävlingsreglerna. Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen. 

Motion nr 4 motionsställare Magnus Röjlind: ta bort krav på spårprov för championat.  

Styrelsen föreslår avslag, årsmötet beslutade att avslå motionen. 

Motion nr 5 motionsställare Magnus Röjlind: värvarkampanj nya domare med ett pris. 

Styrelsen föreslår avslag, årsmötet beslutade att avslå motionen. 

Motion nr 6 motionsställare Magnus Röjlind ta bort utställningskrav före jaktprovsstart. 

Styrelsen föreslår avslag, årsmötet beslutade att avslå motionen. 

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri 

Kort information om jaktprovsorganisationen kommer att publiceras i Älghunden och på 

hemsidan. Domarlotteriet lottades, första pris till Filip Rantatalo, andra pris till Roger 

Stenström. Flitigaste domaren Tomas Gard belönades med ett presentkort. 



 

 

c) Klubbkampen 2014 

Mindre diskussion och flera röster hördes för att genomföra den i augusti, årsmötet avvaktar 

beslut från Länsstyrelsen. 

d) utdelning av utmärkelser 

Utmärkelser 2013 

Flitigast domare: Tomas Gard 

Klubbmästare: Jämthundshanen Elimon Salon Miku SE 51235/2011 (92poäng) 

ägare: Lars Svanlöv Kainulasjärvi 

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

Älglegans Cina SE35197/2012 (92,5poäng) ägare: Lars Öhman Luleå 

P-E Engströms minne: Björnspjutet: Jämthundshanen Lapinkairan Jäger SE12613/2011 

(92poäng) ägare: Tomas Pettersson Töre  

SCA Pokalen: (yngsta förstapristagare) Jämthundstiken Älgstugan`s Speja 1 SE58597/2012  

ägare: Ann-Sofie Dagbro Skaulo. (ålder 12 månader och 13 dagar) 

e) avtackningar 

Eric Larsson avtackades för att han verkat som revisor 2012. 

§ 18 Avslutning 

Årsmötesordföranden tackade och avslutade årsmötet som han lett på ett föredömligt sätt. Han 

belönades med en blomsteruppsättning. 

 

Hans Broström  Tommy Nilsson 

Sekreterare   Årsmötesordförande 

 

Hans Öhman   Tomas Johansson 

Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 


