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Jämtland-Härjedalens Älghundklubb

Protokoll fört vid Jämtland-Härjedalens Älghundklubbs årsmöte

Dag: Lördagen den 27 februari 2021

Plats: Digitalt möte

§ 1    Årsmötets öppnande

Mats Nordwall hälsade de närvarande ca 29 medlemmarna välkomna och öppnade

mötet.

Mötet inleddes med en test av röstningsfunktionen.

Alla handlingar till mötet kommer att läggas ut på hemsidan och på sociala medier.

§ 2    Justering av röstlängd

Beslutades att vid behov justera röstlängden.

§ 3    Val av ordförande för mötet

Att leda dagens förhandlingar valdes Elisabet Sjöström.

§ 4    Utsedd protokollförare vid mötet

Elisabet Perming var av styrelsen utsedd mötessekreterare.

§ 5    Val av två justeringsmän

Valdes Niklas Nilsson och Mårten Wallén 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 ska enligt klubbens stadgar delges samtliga medlemmar senast

21 dagar före mötet.

Kallelsen till årsmötet har skett genom utskick i slutet av januari. Handlingarna till

årsmötet skickades ut via mejl till deltagare på mötet den 23 januari.

Årsmötet beslutade att godkänna kallelseförfarandet.

§ 8     Fastställande av dagordning

Förelagd dagordning godkändes.
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§ 9     Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas

berättelse

Mats Nordwall gick igenom verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen

godkändes och lades till handlingarna.

Kassören Stefan Åslund redogjorde för årets bokslut. Årsbokslutet godkändes och

lades till handlingarna.

Mats Nordwall redovisades revisorernas berättelse. Berättelsen godkändes och

lades till handlingarna.

§ 10    Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller

förlust

Årsbokslutet fastställdes och den uppkomna förlusten om 37 984,94 kronor förs

vidare i löpande räkning.

§ 11    Uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

Matts-Olof Mattsson redogjorde för arbetet med Aksel Lindströms minne.

Aksel Lindströms minne drivs nu av JHÄK i samarbete med Jämthundsklubben.

Komittèn har beslutat att inte dela någon plakett för 2020.

Ett förslag har inkommit och det följer med till 2021 nominering.

Rapporten godkännes av årsmötet och läggs till handlingarna.

§ 12    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen och kassören ansvarsfrihet för det gångna

verksamhetsåret 2020.

§ 13    Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Mats Nordwall redogjorde för klubbens verksamhetsplan inför 2021.

2021 års Verksamhetsplan godkändes.

§ 14     Fastställande av inkomst- och utgiftsstat, arvoden och omkostnads-

ersättningar samt avgifter för nästa år

Stefan Åslund redogjorde för 2021 års budget som slutar med en beräknad vinst av

30 300 kronor.

Mötet godkände 2021 års budget.

Enligt valberedningens förslag föreslås omkostnadsersättningar och arvoden

oförändrade under 2021.

Ordförande 5 500 kr

Övriga styrelsemedlemmar 2 000 kr

Arbete med hemsidan                            2 000 kr
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Reseersättning 18:50/mil (statliga)

Medlemsavgift 2021 300 kr fullvärdig medlem

50 kr familjemedlem

§ 15     Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

Ordförande Mats Nordwall för en tid av ett år.

LedamotArvid Göransson för en tid av två år.

Nyval av ledamöter

Siri Jörgensen för en tid av två år.

Gunno Nilsson för en tid av två år.

Krille Eliasson för en tid av två år.

Kvarstår i styrelsen med ett år kvar:

Anna Sundberg, Matts-Olof Mattsson, Mikael Wallén och Peter Hallberg.

§ 16    Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Ordinarie revisorer:

Omval av Olof Grinde för en tid av ett år (sammankallande).

Nyval av Evelina Lantz för en tid av ett år.

Revisorsuppleanter:

Omval av Stig-Göran Jacobsson, för en tid av ett år

Omval av Arne Book, för en tid av ett år

§ 17    Val av valberedning om tre personer

Omval av Hans Lantz (ordförande och sammankallande) för en tid av ett år.

Kvarstår Leif Johansson med ett år kvar.

Nyval av Rudi Woxlägd för en tid av två år.

§ 18    Beslut om omedelbar justering

Punkterna 15-17 beslutades omedelbart justerade.

§ 19 Motioner och övriga ärenden som senast den 15 januari anmälts

till styrelsen

----------------
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§ 20          Förslag till regelrevidering

Rudi Woxlägd redogjorde för förslag till regelrevidering.

Slutligt förslag till reviderade jaktprovsregler.

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka förslaget.

Årsmötet tillstyrker styrelsens förslag.

Moment 4: Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka alternativ 2.

Årsmötet tillstyrker styrelsens förslag.

Moment 5: Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka alternativ 2.

Årsmötet tillstyrker styrelsens förslag.

Moment 6:  Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka alternativ 1.

Årsmötet tillstyrker styrelsens förslag.

Årsmötet tillstyrker förslag om reviderade ledhundsregler.

§ 21          Tävlingsverksamhet

Diplom kommer att skickas ut per post.

Övriga priser

Topp 3 flest bedömda prov:

1. Jan-Erik Wickenberg, 26 st, presentkort 1 000 kr.

2. Jonas Karlsson, 24 st, presentkort 500 kr.

3. Sven-Gunnar Sivertsson, 19 st, presentkort 500 kr.

JHÄKs hederspris till klubbens representant till Älghunds SM

SE34798/2015 JHt Långsjönäsets Zaja, ägare Jörgen Eriksson, Kälarne

Priset delas ut efter genomfört SM.

JHÄKs hederpris till den hund, både tik och hane oavsett ras, med högsta pris på

jaktprov.

SE25311-2019 JHt Fäbobergets Xena 93,5 poäng, ägare Magnus Skoog, Frösön.

SE21626/2019 JHh Fjällälgens Sema 91 poäng, ägare Yngve Magnusson, Oviken.

JHÄKs hederspris till yngsta champion

SE25311/2019 JHt Fäbobergets Xena 93,5 poäng, ägare Magnus Skoog, Frösön.

JHÄKs Uppfödarpris

Kjell Långström, Vallbo, Middagsvalens Kennel.

JÄMTHUND

Tiken; SE J(LÖ)CH Vanådalens Essi.

Hane: SE J (LÖ)CH, SE U CH Djupmyrbäckens Krut.
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Guldplakett

Göran Lindström, Hammarstrand.

Anna Fors Ward, Hallen.

Ola Erhardsson, Dvärsätt.

Svante Persson, Sveg.

Håkan Modin, Östersund.

Johan Boije, Gällö.

Leif Sivertsson, Svenstavik.

(Med reservation att vi har missat någon).

§ 22           Årsmötets avslutande

Mötesordföranden Elisabet Sjöström tackade för förtroendet och visat intresse

och önskade hundägare, funktionärer och styrelse lycka till inför kommande

verksamhetsår samt överlämnade därefter klubban till klubbens ordförande Mats

Nordwall.

Mats tackade mötesordförande Elisabet Sjöström.

Gåvor och blommor kommer att delas ut vid senare tillfälle.

Elisabet Sjöström Elisabet Perming

Mötesordförande Mötessekreterare

Niklas Nilsson Mårten Wallén

Justerare Justerare


