
 

 

2015-02-21 

Protokoll Årsmöte Norrbottens älghundklubb 

Hotell Polar/Älvsbyn 

Antal närvarande 44 

Norrbottens älghundklubbs ordförande Arne Olsson hälsade alla välkomna, öppnade årsmötet 
och man tillägnade en tyst minut för avlidna medlemmar. 

§ 1 Justering av röstlängd 

Beslutade att justera röstlängden vid behov. Närvarande 44 röstberättigade. 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Bo Johansson 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 

Lars Pettersson och Kurt Lundgren valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare. 

§ 5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar 

Beslutade att alla närvarande har yttranderätt. 

§ 6 Frågan om mötet hade blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelsen presenterats Älghunden nr 4 2014 
samt Näk:s hemsida. 

§ 7 Fastställande av dagordning 

Mötet godkände liggande dagordning. 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs smärre rättelser gjordes på områdesindelningen och antalet 
jaktprovsstarter. Arne presenterade balans och resultatrapporterna. Revisionsberättelsen 
föredrogs. Verksamhetsberättelsen, årsbokslut och revisorernas berättelse lades med 
godkännande till handlingarna. 



 

 

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

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

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet givit styrelsen 

Arne föredrog de två uppdragena. En jaktprovsgrupp med hela styrelsen och jaktprovsledarna 
har bildats och  lämnat ett svar till Säk som berör nya jaktprovsreglerna. Och uppdrag nr två 
avel: har man nått halvvägs, finns för närvarande inget avelsråd för jämthunden. På 
gråhundssidan har det löst sig och han jobbar in sig på sikt. 

§ 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 2015 

        B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2015 

        C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för 2015 

A.  Arne presenterade verksamhetsplanen, som antogs av mötet, men med önskemål om att     
viltspårproven presenteras även på hemsidan. 

B. Årsmötet beslutade att godkänna det presenterade förslaget på rambudget för 2015. 

C. Beslut om oförändrade medelemsavgifter och omkostnadsersättningar. För ordinarie 
medlem 300 kr, familjemedlem 50 kr, och reseersättning 18,50 kr/mil. 

§ 13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och 
ledamöter i styrelsen enligt § 8 

Till ordförande i Norrbottens älghundklubb för en tid av ett år valdes Arne Olsson omval. 

Omval av Lars Lundbäck och Åke Lundberg för två år. Nyval av Magnus Johansson och 
Torbjörn Lindström på två år. 

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

Till ordinarie revisorer för 2015 omvaldes Agnar Sjölund och David Åkerlund. Samt till 
revisorsuppleanter omvaldes Mats Eriksson och Eric Larsson. 

§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar  

Till valberedning omvaldes Torsten Jakobsson, Bengt Modig och Kurt Lundgren, 
sammankallander Torsten Jakobsson. 



 

 

§ 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 skall 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 

 

17 a) Motioner 

Sex motioner har inkommit till årsmötet.  

Motion nr 1. Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen. 

Motion nr 2 Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen. 

Motion nr 3 Styrelsen föreslår avslag, årsmötet avslog motionen. 

Motion nr 4 Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen. 

Motion nr 5 Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen.  

Motion nr 6 Styrelsen föreslår avslag, årsmötet avslog motionen. 

17 b) Jaktprovens organisation, domarlotteriet 

Arne redogjorde i korthet för jaktprovsorganisationen, där avser klubben fortsätta med 7 st 
provområden. Domarlotteriet lottades med första pris till Lars Pettersson och andra pris till 
Åke Lundberg. Flitigaste domaren Tomas Gard belönades med ett presentkort. 

17 c) Klubbmästerskap 

Klubbmästerskap föreslås att Luleå/Boden området arrangerar 2015. Man yrkade om hjälp att 
genomföra det, samt att man avser söka dispens för att kunna genomföra det innan det 
allmänna hundsläppet 21 augusti. Styrelsen fick i uppdrag att utforma tydliga regler, och att 
presentera dessa tydligt. 



 

 

17 d) Utdelning av utmärkelser  

Utmärkelser 2014 

Flitigaste domare: Tomas Gard 

Klubbmästare: Jämthundshanen Pääskysen Acke SE28200/2009 (88poäng) Ägare Gustav 
Joona Luleå. 

 

Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta poängen, Östsibirisk 
Laikatiken Päkkilä Backens Nätti (93,5poäng). Ägare Erik Furmark Hedenäset 

P-E Engströms minne: Björnspjutet, Östsibirisk Laikahanen Päkkilä Backens Nero 
SE24234/2013. (92,5poäng) Ägare: Niklas Modig Hedenäset. 

SCA Pokalen: (yngsta förstapristagare) Gråhundshanen Klippets Greven SE59314/2013. 1:a 
pris 86,5poäng (ålder 1 år 0 dagar) Ägare Jonas Olovsson Överkalix 

17 e) avtackningar 

Inga avtackningar. 

§18 Avslutning 

Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och överlämnade klubban till Arne som 
tackade årsmötesordföranden som lett mötet på ett utmärkt sätt, överlämnade en blomma till 
honom och avslutade årsmötet. 

 

Hans Broström   Bo Johansson 

Sekreterare    Årsmötesordförande 

 

Lars Pettersson   Kurt Lundgren 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 

 

 


