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Protokoll Ärsmöte Norrbottens älghundklubb

Sunderby foikhogskola

Antal närvarande 57

Norrbottens älghundklubbs ordförande Arne Olsson hälsade alla välkomna, öppnade årsmötet

och mötet tillägnade avlidna medlemmar under året en tyst minut.

§ 1 Justering av röstlängd

Beslutade att ustera röstlämden vid behov. Närvarande 52 röstberättigade.

§ 2 Val av ordförande flr mötet

Eilert Apelqvist valdes till mötesordförande.

§ 3 Styrelsens ansökan om protokollftWare vid mötet

Stvrel sen anmälde Hans Broström till årsmötessekreterare.

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

skall justera protokollet

Michael Leffier och Kent Stahre valdes till protokoll justerare, tillika rösträknare.

§ 5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalkiubbens 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 nt 4 2017

samt Näk:s hemsida.

§ 7 Fastställande av dagordning

Mötet godkände liggande dagordning.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs. Lars presenterade balans och resultatrapportema och

revisionsberättelsen f&edrogs av David Åkerlund. Verksamhetsherättelsen. årsbokslctt och

revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna. Glädjande med ytterligare

ett år, med positivt resultat.
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§ 9 Fastställande av arsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

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

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet givit styrelsen

De två uppdragen som styrelsen fått redovisades av Arne och lades sedan till handlingarna.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

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

§ 12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetspian 2017

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2017

C. Beslut om medlemsav gifter och omkostnadsersättningar för 2017

A. Arne presenterade verksamhetsplanen som årsmötet godkände.

8. Årsmötet beslutade att godkänna det presenterade förslaget på rambudget för 2017, 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 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 gjordes omval av Arne Olsson.
Omval av Sivert Öderyd , Hans Broström och Peter Liljergren. samt Lars Pettersson dessa
valdes på två år. Övriga ledamöter har 1 år kvar av mandattiden.

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

Till ordinarie revisorer för 2017 omvaldes David Äkerlund och Michael Leffier. Samt till
revi sorssuppleanter. omval av Eric Larsson, nyval av Conny Bj urström då Mats Eriksson
avsagt sig omval.

§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

Till valberedning omvaldes Torsten Jakobsson och Kurt Lundgren samt nyval av Sven-Erik
Kalander då Bengt Modig avsagt sig omval, sammankallande Torsten Jakobsson.
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§ 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 flir behandling av årsmötet avge utlåtande och
lämna förslag till beslut.

a) Motioner
b) Jaktprovens organisation, avgifter, dornarlotteri, flitigaste domare
c) Klubbmästerskap
d) Utdelning av utmärkelser
e) Avtackning

17 a) Motioner

fem motioner har inkommit till årsmötet.

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

Motion nr 2 Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen.

Motion nr 3 Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen.

Motion nr 4 StyreLsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen.

Motion nr 5 Styrelsen föreslår bifall, årsmötet biföll motionen.

17 b) Jaktprovens organisation, avgifter, domarlotteri och flitigaste domare

Magnus redogjorde i korthet för jaktprovsorganisationen och from 201$ övergår alla områden
till samma anmälningsförfarande som Gällivare området haft i två års tid. Ett så kallat löpande
anmälan, anmäler bara till ett prov i sänder. Anmälningsavgiflen den samma som tidigare år.
Dornarlotteriet lottades och första pris till Åke Lundberg, andra pris till Dan Lundberg och
flitigaste domaren Lars Pettersson belönades med en kniv.

17 c) Klubbmästerskapet 2017

Klubbmästerkapet kommer att genom cöras 1 Suaningi i slutet av augusti.

17 d) Utdelning av utmärkelser
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Klubbmästare: Jämthunds hanen SE33303/2014 Jämtgårdens Billy 1: a pris 85 poäng.
Ägare: Jonas Kero. Pajala

Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta poängen. Jämthundstiken
SE23221/2016 .Jämtgårdens Chiwa, 1: a pris 90,5 poäng. Ägare Jonas Kero Pajala.

P-E Engstr6ms minne: Björnspjutet.
1-lund med högsta poäng som dessutom har 8—10 poäng i sökets omfattning.
1 0 poäng i stånd på upptagsplatsen.
10 poäng i förfölj ande.
Mer än 4 poäng i lydnad.
Ingen hund uppfyller statuterna.

SCA Pokalen: (yngsta förstapristagare) Järnthundshanen SE59712/2016 Jämtgårdens Ecco.
1: a pris $6,5 poäng. (Ålder 1 år och 4 dagar) Ägare Jakob Granberg Lappträsk.

17 c) Avtackningar

Mats Eriksson avtackades med en present och blomma. Efter 53 år som medlem och ett flertal
år som revisorssuppleant.

§18 Avslutning

Årsmötesordffiranden tackade för visat intresse och överlämnade klubban till Arne som
tackade årsrnötesordföranden som lett mötet på ett utma kt sätt, överlämnade en blomma till
honom och avslutade årsmötet.

/

1-lans Broström Eilert Apelqvt

1
Sekreterare Årsrnötesordförande

Nkihael Leffier Kent Stahre
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Utmärkelser 2017

Flitigaste domare: Lars Pettersson (13 lösprov och 1 spårprov).
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