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Protokoll Årsmöte Norrbottens älghundkluhb

Folketsh us/Öve rka lix

Antal närvarande 41

Norrbottens älghundkluhhs ordft5rande Arne Olsson hälsade alla välkomna, öppnade årsmötet.

§ 1 Justering av röstlängd

l3eslutade att ustera röstlängden vid behov. Närvarande 41 röstberättigade.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Eilcrt Apelqvist valdes till mötesordPdrande.

§ 3 Styrelsens ansökan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Hans Broström till årsmötessekreterare.

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordfiirande
skall justera protokollet

Mikael Leflier och Kent Stahre valdes till protokoiljusterare, tillika rösträknare.

§ 5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokaiklubbens medlemmar

lleslutade 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 2016
samt Näk:s hemsida.

§ 7 Fastställande av dagordning

Mötet godkände liggande dagordning.

§ 8 Styrelsens vcrksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

Verksamheisberättelsen föredrogs. Lars presenterade balans och resultatrapporterna och
revisionsberättelsen föredrogs av David Åkerlund. Verksamhetsberättelsen, årsbokslut och
revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna. Glädjande med ett positivt
resultat Rr 2016.
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§ 9 Fastställande av årsbokslut samt beslut (im uppkommen vinst eller förlust

Årshokslutet lhstställdes. Beslutade att Pira över årets vinst till ny räkning.

§ lO Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet givit styrelsen

Fanns inga uppdrag till styrelsen.

§ 11 lieslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutet
var enhälligt.

§ 124. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016

fl. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2016

C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för 2016

A. Arne presenterade verksamhetsplanen som årsmötet beslutade att godkänna.

8. Årsmötet beslutade att godkänna det presenterade Pirslaget på rambudget Pir 2016, där
man har som mål att nå ett positivt resultat.

C. Beslut om oförändrade medelemsavgifter och omkostnadsersättningar för styrelsen.
(35000kr) omkostnadsersättningar. För ordinarie medlem 300 kr, Familjemedlem 50 kr. och
reseersättning skall Pil ja 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 älghundkluhb Pir en tid av ett år valdes Arne Olsson omval.
Omval av Torbjörn Lindström. Magnus Johansson och l.ars Lundbäck Pir två år. Ett
fyllnadsval av Lars Pettersson Pir ett år, samt nyval av Tomas Johansson pä två år. då Åke
Lundberg avsagt sig omval. Övriga ledamöter har 1 är kvar av mandattiden.

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

Till ordinarie revisorer Pir 2017 omvaldes David Åkerlund samt nyval av Mikael LelUer.
Samt till revisorsuppleanter omvaldes Mats Eriksson och Eric Larsson.

§ 15 Val av valheredning enligt § 10 i dessa stadgar

Till valheredning omvaldes Torsten Jakobsson, Bengt Modig och Kurt Lundgren.
sammankallander Torsten Jakobsson.
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§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

§ 17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen liänskjutits till ordinarie irsinllte
eller som senast 15januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sidant ärende skall vara
skriftlig. Till ärendet skall styrelsen tUr behandling av ärsmötet avge utlätande och
lämna förslag till beslut.

a) Motioner
b) Jakiprovens organisation. avgifter. dornarlotteri. flitigaste domare
c) Kluhbmiisierskap
d) Utdelning av utmirkelser
e) Avtackning

17 a) Motioner

Tre motioner har inkommit till årsmölet.

Motion nr 1. Styrelsen röreslär bifall. årsmölet biföll motionen.

Motion nr 2 Styrelsen f&eslår avslag. årsmötet avsloe motionen.

Motion nr 3 Styrelsen föreslår bilhil. ärsmötet hiföll motionen.

17 b) .laktprovens organisation, avgifter, domarlotteri och flitigaste domare

Magnus redogjorde i korthet rörjakiprovsorganisationen och man avser inte förändra nagot i
organisationen .Avgifterna den samma som fjolåret. Domarlotteriet lottades och första pris till
Lars Öman. andra pris till Anders Nilsson och flitigaste domaren Tomas Gard belönades med
en kniv.

17 c) Klubbmästerskapet 2017

Kluhbmlisterkapet kommer att genomföras i Suaningi sista helgen i augusti.

17 d) Utdelning av utmärkelser

Utmärkelser 2016

Flitigaste domare: Tomas Gard (30 lösprov och 8 spårprov).

Klubhrnijstare: Östsibiriska Laikahanen Bamse. SH/l 1232/201 Oi\ 1:a pris 85.5 poiing. Ägare
Jens Enherg.
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.Jaktjournalens vandringspris: 1-lund under två år med högsta poängen. Östsibiriska
Laikahanen Nithrännans Mille SE38916/2015 1:a pris 95.5 poäng. Ägare Dan Koskenniemi
Luleå.

P-E Engströms minne: Björnspjutct, Östsibiriska Laikahanen Nitbrännans Mille
SE38916/2015 1:a pris 95.5 poäng. Ägare Dan Koskennierni Luleå.

SCA Pokakn: (yngsta Cörstapristagare) Jämthundstiken Kumpuvaaran Umur SEJ 3857/2016
1:a pris 80.5 poäng. (Ålder 1 år 1 månad 4 dagar) Ägare Elisabeth Juto Korpilombolo.

17 e) Avtackningar

Åke Lundberg avtackades med en blomma.

§18 Avslutning

Årsmötesordftiranden tackade Ibr visat intresse och överlämnade klubban till Arne som
tackade årsmötesordfZ5randen som lett mötet på ett utmärkt sätt, överlämnade en blomma till
honom och avslutade årsmötet.

va -,

1 lans Brostrom

Sekreterare

Michael Leffler

-

Årsmötesordftsrande

Kent Stahre
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Protokolljusterare Protokolijusterare


