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Jämtland-Härjedalens Älghundklubb

Protokoll fört vid Jämtland-Härjedalens Älghundklubbs årsmöte
Dag:
Lördagen den 28 februari 2009
Plats:
ÖSK-stugan Östersund

§ 1

Årsmötets öppnande
Ordföranden, Sven-Gunnar börjar med att påbjuda en tyst minut för
Barbro Bengtsson, mångårig sekreterare i klubben, som avled 2008, hälsade
sedan de närvarande, ca 40 personer, välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2

Justering av röstlängd
Beslutades att vid behov justera röstlängden

§ 3

Val av ordförande för mötet

§ 4

Utsedd protokollförare vid mötet
Solvig Ljusterdal var av styrelsen utsedd stämmosekreterare

§ 5

Val av två justeringsmän
Valdes Arne Book och Alf Elofsson 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 införd även i Älghunden nr 4/2008. Årsmötet beslutade
att godkänna kallelseförfarandet.

§ 8

Fastställande av dagordning
Förelagd dagordning godkändes.

Att leda dagens förhandlingar valdes Ivar Johansson
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§ 9

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas
berättelse
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen sida för sida. Den
godkändes och lades till handlingarna. Kassören redogjorde för årets
bokslut och plats lämnades för kommentarer. Liksom tidigare år lämnades
en mycket klar och lättläst resultaträkningen och kassören fick också
beröm för en bra redovisning. Karl-Åke redogjorde i samband med detta
för de stora intäkterna vid utställningen i Hede jämfört med de andra
utställningarna. Årsbokslutet godkändes och lades till handlingarna, så även
revisorernas berättelse, som lästes upp av Ivar eftersom ingen revisor var
med vid mötet, där styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för det
gångna året 2008.

§ 10

Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust
Årsbokslutet fastställdes och den uppkomna vinsten på kronor 5241:40
fördes vidare i löpande räkning

§ 11

Uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Ett av uppdragen från föregående möte var att värva fler medlemmar.
Beslutat att ta kontakt med nya hundägare för att få dem att gå med som
medlemmar i klubben. Det är nog mycket så att hundägarna går med i sina
specifika rasklubbar och går med i SÄK när de skall ställa ut och gå
jaktprover. Värdefullt även att styrelsemedlemmarna finns ute bland
hundägarna och visar sig. T ex att vid utställningar finnas runt ringarna
och prata med utställarna. Det vore intressant och värdefullt om någon
representant från JHÄK som ingår i SÄK:s avelskommitté deltog i vårt
årsmöte för att rapportera om deras arbete. Ja slutresultatet bör alltså
vara att vi måste värva fler medlemmar och vi i styrelsen är öppna för alla
förslag till åtgärder. En sak man kanske kan tänka på är att få in
medlemsavgifterna via autogiro.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen och kassören ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret 2008.

§ 13

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Sven-Gunnar redogör för målet för verksamheten. Vi skall uppfylla målet
om att få ut fler hundar på viltspårsprov. Fortsätta med våra utställningar
liksom tidigare år. Ha en/två föreläsningar under året med tema. Frågan
ställdes till medlemmarna vid årsmötet vad de egentligen vill ha vid dessa
föreläsningar, det är ju så att de är inte speciellt välbesökta. Kanske skulle
vi i stället för statistik visa hundar. Frågan om vildsvinsprov kom
naturligtvis upp och där ifrågasattes hur avelsvärderingen blir där. Har vi
lagt in det i vårt arbete eller har vi inte alls tittat på det. Hur skall
proverna utvärdera. Viktigt att proverna hålls inom SÄK:s ramar för att vi
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skall ha någon som helst koll över dem. Kanske vi nästa år kan av någon
representant från SÄK få veta vad som gäller för grisproverna. Hur är
utfallet och har påverkar det avelsvärderingen. Vid grisprov värderas
andra egenskaper än vid älgprov. Vad som också är viktigt för klubben och
för medlemsantalet är att vi försöker få igång någon ungdomsverksamhet.
10.000 kr från Hedeutställningen öronmärkta för det ändamålet.
Hemsidan är ett organ för medlemskontakter och det är mycket viktigt att
Christian får hjälp med material till den. Aktivitetsplan för kommande år
fastställer vi vid vårt nästa möte när den nya styrelsen deltar.
Hemsidan är även ett bra organ för att förmedla regler för jaktprov,
utställningar och även där ta in rasstandarden för alla älghundsraserna.
Diskuterade att liksom vid jaktprover använda data i utställningsringar.
Arbete med detta fortgår.
§ 14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat, arvoden och
omkostnadsersättningar samt avgifter för nästa år
Stefan Åslund redogjorde för 2009-års budget som slutar med en
beräknad vinst av kronor 600:Budgeten godkändes och beslut togs att arbeta efter den under kommande
år.
Sven-Gunnar Sivertsson redogjorde för årets omkostnadsersättningar och
där gjordes en del förändringar, se nedan.
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga styrelsemedlemmar
Hemsidan
Provledare (anmälningsmottagare)
Fullmäktige
Dataansvarig
Domarersättning
Reseersättning
Anmälningsavgift Jaktprov
(lös-, spår-, älgspår)
Medlemsavgift

5000:10000:10000:1000:3000:50:-/prov
15:-/prov
25:-/prov
25:-/utställd hund
500:-/lösprov
200:-/spårprov
18:50 mil (statliga)
200:250:- 50:- familjemedlem

Fortsättningsvis skall förslag om ändrade arvoden komma från
valberedningen för att sedan tas upp på årsmötet.
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§ 15

Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
I tur att avgå Sven-Gunnar Sivertsson, Bengt Persson (frånsagt sig omval)
Lars-Gunnar Nordqvist (frånsagt sig omval) Lars Häggström och Sven-Erik
Edholm. Omvaldes Sven-Gunnar Sivertsson till ordförande för en tid av ett
år. Omval också av Sven-Erik Edholm och Lars Häggström båda för en tid
av två år
Nyval av Jan Perming och Hans Lantz, båda för en tid av två år.
Kvarstår i styrelsen med ett år kvar Ulf Moe, Jonny Westberg, Pär
Lennartsson, Christian Nordin.
Val utom styrelsen Kassör Stefan Åslund

§ 16

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

Omval
Omval
Omval
Omval

§ 17

Val av ledamöter att ingå i Aksel Lindströms Minnesfond
Ordförande och sammankallande Arvid Göransson
omval 2 år
Sven-Gunnar Sivertsson, ledamot
1 år kvar
Peter Zwalen
Nyval 2 år
Arne Book avsagt sig omval
Det uppdrogs åt ledamöterna i minnesfonden att antingen arbeta för att
göra om stadgarna eller att upplösa fonden, eftersom Jämthunden som ras i
dag är väl etablerad.

§ 18

Val av valberedning
Karl-Åke Eriksson (sammankallande
2 år
Anna Fors Ward
1 år
Gunnar Olofsson
2 år
För att få bra spridning har valberedningen rätt att till sig adjungera
ytterligare

§ 19

Beslut om omedelbar justering
Punkterna 15 – 18 anses omedelbart justerade

§ 20

Motioner och övriga ärenden som senast den 15 januari anmälts till
styrelsen
Inga motioner har inkommit

§ 21

Årsmötets avslutande
Mötesordföranden Ivar Johansson tackar för visat intresse och återlämnar
klubban, efter att avslutat mötet, till klubbens omvalde ordförande SvenGunnar Sivertsson.
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Efter detta tackades Ivar Johansson denna gång med en
”GöranBoströmtavla”. Lars.Gunnar Nordqvist och Bengt Persson likaså
Sven-Gunnar tackade för förtroendet att ytterligare ett år få hålla i
ordförandeklubban och avslutade årsmötet
Därefter drogs vinnarna i det gångna årets lotteri.

Solvig Ljusterdal
Stämmosekreterare

Ivar Johansson
Stämmoordförande

Arne Book
Justerare

Alf Elofsson
Justerare

