
 

 

2016-02-27 

Protokoll Årsmöte Norrbottens älghundklubb 

Hotell Savoy/Luleå 

Antal närvarande 46 

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 43 röstberättigade. 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Eilert Apelqvist 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 Kent Stahre 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 2015 

samt Näk:s hemsida. 

§ 7 Fastställande av dagordning 

Mötet godkände liggande dagordning. 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs. Arne presenterade balans och resultatrapporterna och 

revisionsberättelsen föredrogs av Agnar Sjölund. 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 vinst till ny räkning. 

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet givit styrelsen 

Arne föredrog uppdragen. Att presentera viltspårproven på hemsidan som genomförts under 

året, har inte lyckats till dags datum, men kommer inom kort på hemsidan. Klubben har 

äntligen lyckats rekrytera ett avelsråd för jämthundarna, Henrik Schöld. 

§ 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 2016 

        B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2016 

        C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för 2016 

A. Arne presenterade verksamhetsplanen, som antogs av mötet med ett tillägg, klubben skall 

hjälpa rasklubben Vita älghunden med domare och fullmäktige till klubbmästerskap i augusti.  

B. Årsmötet beslutade att godkänna det presenterade förslaget på rambudget för 2016. 

C. Beslut om oförändrade medelemsavgifter och omkostnadsersättningar för styrelsen. 

(35000kr) omkostnadsersättningar. För ordinarie medlem 300 kr, familjemedlem 50 kr, och 

reseersättning skall följa den statliga skattefria ersättningen, för närvarande 18,50 kr/mil.  

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

ledamöter i styrelsen enligt § 8 

Antalet ledamöter skall vara 8 plus ordförande. 

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

Omval av Sivert Öderyd och Hans Broström för två år. Nyval av Roger Stenström och Peter 

Liljergren på två år, då Sven-Erik Kalander och Markus Mäkitaavola avsagt sig omval. 

Övriga ledamöter 1 år kvar av mandattiden. 

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

Till ordinarie revisorer för 2016 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) Omröstning jaktprovsregler inför kommande låsningsperiod 

c) Jaktprovens organisation, avgifter, domarlotteri, flitigaste domare 

d) Klubbmästerskap 2016 

e) Utdelning av utmärkelser 

f) Avtackningar 

17 a) Motioner 

Fyra motioner har inkommit till årsmötet.  

Motion nr 1. Styrelsen föreslår avslag, årsmötet avslog motionen. 

Motion nr 2 Styrelsen föreslår avslag, årsmötet avslog motionen. 

Motion nr 3 Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen. 

Motion nr 4 Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen. 

17 b) Omröstning om regler 

Årsmötet röstade om de två alternativen som finns. Nuvarande prövnings ordning med 13 

moment och den nya föreslagna med 10 moment, plus a och b i moment 1 och 10 kallas också 

Nordiska regelförslaget slutversion, årsmötet röstade med mycket stor majoritet för den med 

13 moment. 

17 c) Jaktprovens organisation  

Magnus redogjorde i korthet för jaktprovsorganisationen, styrelsen föreslår att man tar bort de 

extra 50kr man har i anmälningsavgift för utlänska hundar således samma anmälningsavgift 

för alla 250kr.  Domarlotteriet lottades med första pris till Karl-Erik Wähäjärvi och andra pris 

till Arne Olsson. Flitigaste domaren Lars Pettersson belönades med ett presentkort. 

 



 

 

17 d) Klubbmästerskap 2016 

Klubbmästerskap beslutas att Luleå/Boden området arrangerar det 2016. 

17 e) Utdelning av utmärkelser  

Utmärkelser 2015 

Flitigaste domare: Lars Pettersson Älvsbyn (28lösprov och 4 spårprov). 

Klubbmästare: Gråhundstiken DAMMVIKENS RALLI-HIRVI SE22441/2011 1:a pris 

85poäng. Ägare Mattis Olsson 

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

JOKIOKSAN KING JAEGER 94,5 poäng. Ägare Henrik Lyngmark Gällivare 

P-E Engströms minne: Björnspjutet, GråhundshanenJOKIOKSAN KING JAEGER 

94,5poäng. Ägare Henrik Lyngmark Gällivare 

SCA Pokalen: (yngsta förstapristagare) Jämthundstiken JÄMTMYRENS HEXA 

SE53187/2014. 1 pris 76 poäng. (Ålder 1 år 15 dagar) Ägare Helena Henriksson Jokkmokk 

 

17 f) avtackningar 

Sven-Erik Kalander avtackades med en blomma, Markus Mäkitaavola inte närvarande 

avtackas senare vid lämpligt tillfälle. 

§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   Eilert Apelqvist 

Sekreterare    Årsmötesordförande 

 

Lars Pettersson   Kent Stahre 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 


