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Jämtland-Härjedalens Älghundklubb

Protokoll fört vid Jämtland-Härjedalens Älghundklubbs årsmöte
Dag:
Lördagen den 25 februari 2006
Plats:
Big Moose Hotel, Åsarna

§ 1

Årsmötets öppnande
Ordföranden, Sven-Gunnar, hälsade de närvarande, ca 70 personer,
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 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
Solvig Ljusterdal var av styrelsen utsedd stämmosekreterare

§ 5

Val av två justeringsmän
Valdes Lennart Olofsson och Joel Olenäs att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet samt tillika vara rösträknare

§ 6

Närvaro och yttranderätt
Yttranderätt gavs för deltagare i årsmötet, rösträtt dock endast till
medlemmar
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§ 7

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet i verksamhetsberättelsen som sänts ut i slutet av
januari. Kallelse även i Älghunden nr 4/2005. Årsmötet beslutade att
godkänna kallelseförfarandet.

§ 8

Fastställande av dagordning
Förelagd dagordning godkändes.

§ 9

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas
berättelse
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen sida för sida och efter
en del justeringar godkändes verksamhetsberättelsen och lades sedan till
handlingarna. Kassören redogjorde för årets bokslut och plats lämnades
för kommentarer. Enligt önskemål som framkom vid föregående års
årsmöte var även budgeten med i årets redovisning. Där framkom alltså
årets resultat ställt mot både årets budget och föregående års resultat.
Detta gjorde resultaträkningen mycket klar och kassören fick också beröm
för en bra redovisning. Årsbokslutet godkändes och lades till handlingarna,
så även revisorernas berättelse där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
det gångna året.

§ 10

Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust
Årsbokslutet fastställdes och den uppkomna vinsten på kronor 599:-fördes
vidare i löpande räkning

§ 11

Uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Sven-Gunnar redogjorde för den verksamhetsplan som gjorts för 2005.
Han berättade vad som gjorts och vad som ännu ej blivit uppfyllt. Vi har i
någon mån utökat datastödet genom att vid kollegier gått in och direkt
rättat prov. Tanken är att i framtiden kunna bearbeta jaktprovet via data
hela vägen. Från domare t o m kollegiet. Skall fortsätta att jobba vidare
med att få till sektioner i olika distrikt. Vi skall arbeta intensivt med det
som är den viktigaste frågan för oss. Det är genom god avel vi får fram
friska och dugliga jakthundar. I verksamheten efterlyses även fler som vill
gå kurser för att bli instruktörer. Frågan ställdes till mötesdeltagarna
Förhoppningsvis kommer några intresserade att ställa upp på det.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
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§ 13

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Årsmötet beslutar att arbetar vidare efter den verksamhetsplan som
framlades föregående år

§ 14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat, arvoden och
omkostnadsersättningar samt avgifter för nästa år
Stefan Åslund redogjorde för 2006-års budget som slutar med en
beräknad vinst av 800:-.
Budgeten godkändes och beslut togs att arbete efter den under kommande
år.
Sven-Gunnar Sivertsson redogjorde för årets omkostnadserättningar o dyl
och beslut togs att vi ej skulle ändra dessa inför 2006, utan behålla
omkostnadsersättningar, arvoden samt avgifter på samma nivå som år
2005. Dock med justering av bilersättning till 18:-/mil.
Ordförande
2000:Sekreterare
8000:Kassör
4000:Övriga styrelsemedlemmar
500:Hemsidan
3000:Provledare (anmälningsmottagare)
30:-/prov
Fullmäktige
15:-/prov
Dataansvarig
25:-/prov
25:-/utställd hund
Domarersättning
300:-/lösprov
200:-/spårprov
Reseersättning
18:-/mil (statliga)
Anmälningsavgift Jaktprov
(lös-, spår-, älgspår)
150:Medlemsavgift
250:- 50:- familjemedlem

§ 15

Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
I tur att avgå Sven-Gunnar Sivertsson Peter Trygg Alf Hansson Inger
Andersson Anna Fors (Alf Hansson och Inger Andersson frånsagt sig
omval)
Omvaldes Sven-Gunnar Sivertsson till ordförande för en tid av ett år.
Omval av Peter Trygg, Anna Fors, dessa båda för en tid av två år.
Nyval av Ulf Moe och Jonny Vestberg båda på två år
Kvarstår i styrelsen med ett år kvar: Karl-Åke Eriksson, Lars-Gunnar
Nordqvist, Lars Häggström och Sven-Erik Edholm
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§ 16

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Ordinarie revisorer: Ingvar Haraldsson, sammankallande
Håkan Karlsson
Rev.suppleanter:
Pelle Sallin
Thor Persson

Omval
Omval
Omval
Omval

§ 17

Val av ledamöter att ingå i Aksel Lindströms Minnesfond
Ordförande och sammankallande Arvid Göransson
ett år kvar
Sven-Gunnar Sivertsson, ledamot
två år omval
Arne Book, ledamot
ett år kvar

§ 18

Val av valberedning
Leif Hansson (sammankallande)
Ingvar Pålsson
Alf Hansson

§ 19

§ 20

Omval ett år
ett år kvar
Nyval två år

Beslut om omedelbar justeringj
Punkterna 15 – 18 anses omedelbart justerade

Motioner och övriga ärenden som senast den 15 januari anmälts till
styrelsen
Inga motioner har inkommit:
Övrigt som togs upp under denna punkt var resultatet av
diskussionsträffarna kring den förestående provrevideringen. Sven-Gunnar
visade en sammanfattning från de olika träffarna. Resultatet från
diskussionerna var ganska lika på alla ställen.
Till jaktprovsrevideringsmötet i Sundsvall den 18 mars skickar klubben
Karl-Åke Ericsson och Lars Häggström.
Karl-Åke redogjorde för avelsträffen i Sundsvall. Han tryckte på SÄK:s
avelspolicy att avla på mentalt och fysiskt sunda individer för att få fram
friska och jaktligt duktiga hundar.
Frågan ställdes om det verkligen stämmer att hundföraren på jaktprov
måste vara medlem i klubben. Detta är ett krav enligt FCI.
En tanke vore att på något sätt fira Jämthunden som fyller 60 år i år
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§ 21

Årsmötets avslutande
Mötesordföranden Ivar Johansson talar om med vilken glädje han mottog
Älghundklubbens jubileumsbok och poängterar hur viktigt det är att
dokumentera vad som händer i klubben, tackar för visat intresse och
återlämnar klubban, efter att avslutat mötet, till klubbens omvalde
ordförande Sven-Gunnar Sivertsson.
Därefter redogjorde Inger Andersson för hur vilka som vunnit på lotteriet
vi haft ute sedan i höstas. Vinstlistan kommer även att annonseras i
lokalpressen.
Efter detta tackades Ivar Johansson med en vårlig tulpanbukett och Alf
Hansson och Inger Andersson avtackades med klubbens obligatoriska
avskedsgåva, en vacker ”Göranboströmtavla”.
.
Sven-Gunnar tackade för förtroendet att ytterligare ett år få hålla i
ordförandeklubban och avslutade årsmötet

Solvig Ljusterdal
Stämmosekreterare

Ivar Johansson
Stämmoordförande

Lennart Olofsson
Justerare

Joel Olenäs
Justerare

