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Jämtland-Härjedalens Älghundklubb

Protokoll fört vid Jämtland-Härjedalens Älghundklubbs årsmöte
Dag:
Lördagen den 22 februari 2014
Plats:
Nya Murklan, Frösö Park

§ 1
Årsmötets öppnande
Sven-Gunnar hälsade de närvarande ca 70 medlemmarna välkomna och öppnade
mötet.
§ 2
Justering av röstlängd
Beslutades att vid behov justera röstlängden.
§ 3
Val av ordförande för mötet
Att leda dagens förhandlingar valdes Ivar Johansson.
§ 4
Utsedd protokollförare vid mötet
Elisabet Perming var av styrelsen utsedd stämmosekreterare.
§ 5
Val av två justeringsmän
Valdes Pelle Sahlin och Bengt Mickelsson att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet samt tillika vara rösträknare.
§ 6
Närvaro och yttranderätt
Yttranderätt gavs för deltagare i årsmötet, rösträtt dock endast till medlemmar.
§ 7
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet i verksamhetsberättelsen som sändes ut i början av februari.
Kallelse även införd i Älghunden nr 4/2013.
Årsmötet beslutade att godkänna kallelseförfarandet.
§ 8
Fastställande av dagordning
Förelagd dagordning godkändes.
§ 9

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas
berättelse
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen. Den godkändes och lades till
handlingarna. Kassören redogjorde för årets bokslut och plats lämnades för
kommentarer. Årsbokslutet godkändes och lades till handlingarna, så även
revisorernas berättelse.
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§ 10

Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller
förlust
Årsbokslutet fastställdes och den uppkomna vinsten på 145 148,68 kronor förs
vidare i löpande räkning.
§ 11
Uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Årsmötet 2013 gav inte styrelsen något uppdrag.
§ 12
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen och kassören ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret 2013.
§ 13
Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Hans redogjorde för klubbens verksamhetsplan inför 2014, enligt bilaga.
Fortsätta att ha utställningar och jaktprovsverksamhet. Arrangera
domarutbildningar gällande jaktprov, genomföra Avelsträff samt medverka på
Fävikenmässan.
2014 års Verksamhetsplan godkändes.
§ 14

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat, arvoden och omkostnadsersättningar samt avgifter för nästa år
Stefan Åslund redogjorde för 2014 års budget som slutar med en beräknad vinst av
700 kronor. Budgeten godkändes.
Enligt valberedningens förslag förblir omkostnadsersättningar och arvoden
oförändrade under 2014.
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga styrelsemedlemmar
Arbete med hemsidan
Reseersättning
Medlemsavgift 2014

5 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
1 000 kr
3 000 kr
18:50/mil (statliga)
300 kr, 50 kr familjemedlem
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§ 15
Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
Ordförande
Hans Lantz, för en tid av 1 år
Ledamot
Niklas Nilsson, omval för en tid av 2 år
Ledamot
Christian Nordin, omval för en tid av 2 år
Ledamot
Jonas Karlsson, omval för en tid av 2 år
Ledamot
Matts-Olof Mattsson, omval för en tid av 2 år
Ledamot
Bert Olof Åkerström, nyval för en tid av 1 år
Kvarstår i styrelsen med 1 år kvar:
Jan Perming, Ture Engström, Björn Magnusson.
§ 16
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Ordinarie revisorer:
Omval, Ingvar Haraldsson, sammankallande, för en tid av 1 år
Omval, Lennart Persson, för en tid av 1 år
Revisorsuppleanter:
Omval, Pelle Sahlin för en tid av 1 år
Omval, Kjell Eriksson, för en tid av 1 år
§ 17
Val av ledamöter att ingå i Aksel Lindströms Minnesfond
Ordförande och sammankallande Arvid Göransson, 1 år kvar
Ledamot Peter Zwahlen, 1 år kvar
Ledamot Sven-Gunnar Sivertsson, omval för en tid av 2 år
§ 18
Val av valberedning
Bengt Mickelsson (sammankallande) för 2 år
Anders Mårtensson för 2 år
Håkan Sehlin för 2 år
§ 19
Beslut om omedelbar justering
Punkterna 15-18 anses omedelbart justerade.
§ 20

Motioner och övriga ärenden som senast den 15 januari anmälts
till styrelsen
Magnus Hansson, Jaktvårdskonsulent från Svenska Jägarförbundet höll en
intressant föreläsning om ”Vett och Etikett på Internet”.
Sven-Gunnar redogjorde för de jämförelsebedömningar mellan nuvarande
jaktprovsregler och de föreslagna nya reglerna, som genomförts under hösten.
Resultatet kommer att läggas ut på vår hemsida samt skickas till SÄK.
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Hans informerade kort från Avelskommittén samt presenterade en ny medlem i
kommittén – Henrik Gillblad.
Hans passade även på att göra reklam för den nya hemsidan ”hittaalghund.se”.
I år har det inkommit 6 motioner vilka redovisas nedan
1. Ändringar gällande tolkningsföreskrifter eller provregler ska ut på remiss innan
beslut.
Mötet avslår motionen.
2. Bilanvändande på jaktprov.
Mötet avslår motionen i dess ändrade form
Förslag:
Bilanvändande på jaktprov måste vara förbjudet förutom vid fara för hundens
liv/hälsa.
P.G.A av det motstånd som löshundsjakten redan har så skall man inte i text
legalisera bilanvändandet då det är allt för provokativt, och att ett mer
legaliserat användande av bil gör att på sikt så primeras hundar som har ett allt
för överdrivet jaktsätt samt att vissa hundägare/domare väljer bilen före benen,
enligt vad jag lärt mig så skall ett jaktprov vara så nära det går att efterlikna en
praktisk jakt dag och i jakt så är det enligt jakt lagstiftningen olagligt att med
hjälp av bil spåra, förfölja och genskjuta vilt så alltså är detta förslag även
olagligt. Mitt förslag är således att, För att i framtiden upprätthålla förtroendet
för jakt och jaktprovsverksamhet bör det fortsättningsvis tydligt framgå att
användandet av motorfordon under jaktprov inte får förekomma annan än om
fara finns för hundens liv eller hälsa.
3. Sluten omröstning.
Mötet tillstyrker motionen i dess ändrade form:
Förslag:
Efter den turbulens som har varit efter årsstämmorna 2012 och 13 och där det
diskuterats formalia runt sluten omröstning, föreslår jag att vi gör en
stagdeändring och tar bort möjligheten att begära sluten omröstning, förutom
vid personval.
4. Införande av informationsruta till provberättelsen där det verkliga förföljandet
i km under dagen förs in, på samma sätt som vi informerar om skalltider.
Mötet tillstyrker motionen.
5. Införande av en kryssruta till protokollet där man kryssar i om hunden är bedömd
med GPS.
Mötet tillstyrker motionen.
6. Utbildningsdagar för exteriör bedömning.
Mötet tillstyrker motionen.
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§ 21
Årsmötets avslutande
Mötesordföranden Ivar Johansson tackade för visat intresse och överlämnade
klubban till klubbens nye ordförande Hans Lantz.
Hans avtackade Sven-Gunnar Sivertsson med en tavla av Göran Boström samt med en
blombukett.
Hans tackade Ivar Johansson med en blombukett.

Elisabet Perming
Stämmosekreterare

Ivar Johansson
Stämmoordförande

Pelle Sahlin
Justerare

Bengt Mickelsson
Justerare

