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Jämtland-Härjedalens Älghundklubb

Protokoll fört vid Jämtland-Härjedalens Älghundklubbs årsmöte
Dag:
Lördagen den 26 februari 2011
Plats:
Hotell Scandic Östersund Syd

§ 1

Årsmötets öppnande
Sven Gunnar hälsade de närvarande ca 45 medlemmarna välkomna och
öppnade mötet. Sven-Gunnar påminde mötet om våra mål (de fyra benen).
Medlemskontakter (Hemsidan)
Avelsarbetet (fungerar bra)
Utställningsverksamheten (3 utställningar/år med många deltagande
hundar)
Jaktprovsverksamheten (fler och fler går jaktprov, positivt)

§ 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 Alf Hansson och Gunno Nilsson 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 4/2010. 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.
Årsbokslutet godkändes och lades till handlingarna, så även revisorernas
berättelse, som lästes upp av Ivar eftersom ingen revisor var med vid
mötet. Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för det gångna
året 2010.

§ 10

Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust
Årsbokslutet fastställdes och den uppkomna vinsten på kronor 2729:kronor förs vidare i löpande räkning

§ 11

Uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Under denna punkt redovisade Sven-Gunnar Sivertsson och Hans Lantz vad
som hänt med fjolårets motioner. Det hänvisades även till sista sidan i
verksamhetsberättelsen där vi fått ett tack från Läkare utan Gränser för
gåvan klubben skänkt i enlighet med förra årets önskemål från årsmötet.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen och kassören ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret 2010.

§ 13

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Sven-Gunnar redogör för målet för verksamheten. Detta helt enligt SvenGunnars inledning vid öppnande av mötet. Fortsätta att ha utställningar tre
gånger om året liksom tidigare. Ha en/två föreläsningar under året med
tema
Arrangera en domarutbildning före jaktprovsstarten i år. Speciellt träffa
nya domare. Vi kommer att arrangera SM 30 september i år och det går av
stapeln i Kolåsen. Den platsen ifrågasattes av B Mickelsson som anser att
ett bättre ställe hade varit i Frostviken. Ställde även frågan hur många
offerter som tagits in. Svaret är två stycken. Bispgården och Kolåsen,
alltså ingen från Frostviken. Önskemål framkom också att klubben skall
tillsätta en ”ungdomsansvarig”. För att få till oss fler ungdomar utse några
18-23-åringar varje år som får ett stipendium på exempelvis 1500:- kronor.
Svaret på detta är att klubben har öronmärkta pengar från
hedeutställningen 2008 för att bedriva aktiviteter med/för ungdomar.
Tips från stövarklubben att gå ut i skolor där man tar jägarexamen och låta
ungdomar följa med på jakt. Den här frågan kommer att närmare
diskuteras i styrelsen.
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§ 14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat, arvoden och
omkostnadsersättningar samt avgifter för nästa år
Stefan Åslund redogjorde för 2011-års budget som slutar med en beräknad
vinst av kronor 850:Budgeten godkändes och beslut togs att arbeta efter den under kommande
år.
Enligt valberedningens förslag förblir omkostnadsersättningar och arvoden
oförändrade, däremot höjs medlemsavgiften till 300:- från 2012,
familjemedlem oförändrad 50:-.

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga styrelsemedlemmar
Hemsidan
Provledare (anmälningsmottagare)
Fullmäktige
Dataansvarig
Domarersättning
Reseersättning
Anmälningsavgift Jaktprov
(lös/älgspår)
Spårprov
Medlemsavgift (fr 2012)

5000:10000:10000:1000:3000:50:-/prov
15:-/prov
25:-/prov
25:-/utställd hund
500:-/lösprov
200:-/spårprov
18:50 mil (statliga)
200;.
100;-för medlem
200: för icke medlem
300:- 50:- familjemedlem

§ 15

Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
I tur att avgå Sven-Gunnar Sivertsson, Lars Häggström (frånsagt sig
omval) Sven-Erik Edholm (frånsagt sig omval) Hans Lantz och Jan Perming..
Omvaldes Sven-Gunnar Sivertsson till ordförande för en tid av ett år.
Omval också av Hans Lantz och Jan Perming båda för en tid av två år.
Nyval av Ture Engström för en tid av två år Vid valet av nästa
styrelsemedlem blev det en propå mellan Lars Häggström och Björn
Magnusson. Valet föll slutligen på Björn Magnusson som valdes på en tid av
två år.
Kvarstår i styrelsen med ett år kvar Ulf Moe, Niklas Nilsson, Christian
Nordin och Pär Lennartsson

§ 16

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Ordinarie revisorer: Ingvar Haraldsson, sammankallande Omval
Håkan Karlsson
Omval
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Rev.suppleanter:

Pelle Sallin
Tor Persson

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
Omval 2 år

§ 18

Val av valberedning
Karl-Åke Eriksson (sammankallande)
Anna Fors Ward
Gunnar Olofsson

omval 2 år
1 år kvar
omval 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
I år har det inkommit 5 motioner vilka redovisas nedan.
1.

2.

3.
4.

5.

§ 21

Alla hundar borde få gå jaktprov utan utställning före, Detta oavsett hur
hunden ser ut. Mötet avslår motionen
Använda data från det att man anmäler till jaktprov tills att kollegium tar hand
om dem. Mötet tillstyrker motionen med förbehåll att vi i JHÄK provar
detta system innan vi går vidare med det.
Förslag att kvarvarande prov när säsongen är över skall vara förverkade.
Mötet avslår motionen
Svenskt jaktchampionat för älghundar skall genomföras som i dag med tillägget
att minst ett första pris på jaktprov skall ha erhållits före oktober månads
utgång. Mötet tillstyrker motionen
Förslag slutdatum för löshundsprov 15 december Mötet avslår motionen

Årsmötets avslutande
Mötesordföranden Ivar Johansson tackar för visat intresse och återlämnar
klubban, efter att avslutat mötet, till klubbens omvalde ordförande SvenGunnar Sivertsson.
Sven Gunnar avtackade Ivar Johansson med en blomma med vidhängande
blomvas.
Efter detta gick mötet igenom remiss gällande provordningen
Sven-Erik Edström Lars Häggström och Solvig Ljusterdal avtackades med
den obligatoriska tavlan av Göran Boström.
Sven-Gunnar tackade för förtroendet att ytterligare ett år få hålla i
ordförandeklubban och avslutade årsmötet.
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Efter det att mötet avslutats lottades en del ”gamla” vandringspris ut
bland de som någon gång haft en inteckning. Detta gäller vandringspriser
som aldrig kan ”gå ut”. I samband med detta diskuterades/ifrågasattes
även priset som JHÄK satt ut för hund med högsta poäng jaktprov.

Därefter drogs vinnarna i det gångna årets lotteri
Vinst nr 1 Lott nr 1408
Vinst nr 2 Lott nr 1476
Vinst nr 3 Lott nr 1549
Vinst nr 4 Lott nr 580
Vinst nr 5 Lott nr 1804
Vinst nr 6 Lott nr 673

Solvig Ljusterdal
Stämmosekreterare

Ivar Johansson
Stämmoordförande

Alf Hansson
Justerare

Gunno Nilsson
Justerare

