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Mötesprotokoll fört vid Västerbottens läns stövarklubbs
ordinarie årsmöte 2012-03-31 i Norsjö
1 Öppnande
Klubbens ordförande Gottne Lindgren inledde mötet med att översiktligt summera 2011 års verksamhet. Ett år som inte varit helt lätt. En ny styrelse som fick starta upp allt från början. Året har
trots den kärva ingången utvecklats till ett lyckat verksamhetsår.
I inledningen tog också Gottne tillfället att tacka alla funktionärer/medlemmar som under året
utför ett lysande arbete för klubben.
2 Röstlängd
Beslutades att denna fastställs utifrån medlemsmatrikeln som är underlag för röstlängd.
3 Årsmötesfunktionärer
Årsmötet beslutades att utse följande årsmötesfunktionärer
Mats Karlsson ordförande
Mats Gustafsson sekreterare
Roger Grenholm och David Frimodig, protokolljusterare
4 Årsmötets annonsering
Kallelse till årsmötet dels via hemsidan ca två månader i förväg och dels via utskick till alla medlemmar ca två veckor före årsmötet.
Beslut: Årsmötets beslutade att godkänna annonseringen
5 Dagordning
Beslut: Föreslagen dagordning fastställdes av årsmötet med tillägg om godkännande av verksamhetsberättelsen.
6 Verksamhetsberättelse
Beslut: Efter genomgång beslutar årsmötet att godkänna verksamhetsberättelsen
7 Resultat och balansräkning
Klubbens kassör Hans Olofsson redovisade resultat och balansräkning som visar ett rörelseresultat på 34 413 sek. Årets ekonomiska resultat är med andra ord stabilt. Det präglas i stora drag av
ekonomiskt överskott från jaktprovsverksamheten från Kvinnokamp och Räv-SM. DM visar ett
förhållandevis litet underskott. Det ekonomiska utfallet vid dessa tre större tävlingar är resultatet
av ett lyckat sponsorarbete. Det är ett måste för att kunna bedriva större tävlingar som SM, DM
osv,
Vidare togs klubbens fonder upp i den ekonomiska vågskålen, som genom åren visat på dåliga
värdestegringar.
Beslut: Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen. Styrelsen får också i uppdrag att
avyttra klubbens fonder.
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8 Revisionsberättelse
Hans Olofsson läser upp revisionsberättelsen som redovisats i årsmöteshandlingarna.
9 Ansvarsfrihet
Beslut: Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag med tilläget att inga
ytterligare åtgärder ska vidtas avseende posten 6700 i resultatrapporten. Styrelsen får i uppdrag
att säkerställa ej bokförd intäkt från utställningen i Bredsele.
10 Budget 2012
Beslut: Kassörens förslag till budget för 2012 fastställes.
11 Medlemsavgift 2013
Beslut: Fastställs medlemsavgift till 400 kr och för familjemedlem 100 kr
12 Beslut om ersättningar
Anmälningsavgift utställningar
Beslutades om oförändrad anmälningsavgift till utställningar vilket innebär 265 kr.
Domarersättningar jaktprov
Beslutades om oförändrad domarersättning vilket innebär 150kr.
Fullmäktige jaktprov.
Hr prov 150 kr/ fullmäktige samt 20 kr/ startande hund. Att fördelas mellan fullmäktige.
Porto, telefon och bilersättning tillkommer.
Elitklass 1
Två fullmäktige/prov. 30 kr / hund.a' 30 hundar. Från 31hunden och flera 30 kr / hund.
Porton, tel och bilersättning och ev lokalhyra tillkommer.
Elitklass 2
Ersättning fullmäktige elitklass. ( ej domaranskaffning)
25 kr /hund, a' 30 hundar. Från31 hunden och flera 30 kr /hund.
porton, tel, ev lokalhyra samt bilersättning tillkommer.
Bilersättning
Mötet beslutade om oförändrad bilersättning 18,50 kr/mil
Kostnadsersättningar
Styrelse
Mötet beslutade om medel som avsätts till styrelsen: 12000 kr
Utställningskommissarie: 12 kr /anmäld hund.
Katalogansvarig: 13 kr /anmäld hund.
Ersättning för klubbdataredovisning 5 kr /prov, utställning.
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13 Valärenden.
Valberedningens representant Gunnar Wallström läste upp deras förslag för årsmötet 2012.
Av samtliga i styrelsen godkändes för fortsatt befattning av årsmötet.
Ordförande: Gottne Lindgren
Ledamöter: Mats Gustafsson
Hans Olofsson
Leif Lundholm
Mikael Nilsson
Ingeborg Stensdotter
Jerry Jonsson

Kvarstår 1 år.
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år.
Kvarstår 1 år.
Omval på 2 år.
Omval på 2 år.
Omval på 2 år.

Suppleanter: Sandra Sjölund-Emilsson Kvarstår 1 år.
Magnus Olsson
Nyval på 2 år.
Revisorer:

Henrik Engman
Kjell Åke Isaksson

Revisorsuppl: Ari Forsmark
Mats Wallrud

Omval på 1 år
Nyval på 1 år.
Omval 1 år
Omval 1 år.

Valberedningen: Jan Erik Jonsson (sammankallande) Ove Bergman och Gunnar Wallström,
Kvarstår 1 år.
Beslut: Årsmötet beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag
14 Motioner och styrelsens övriga ärenden.
1 Motioner
Årsmötet avslår på styrelsens förslag båda motionerna från Eskil Johansson
Styrelsen går också på förslaget från styrelsen för Svenska Stövarklubben vad gäller motioner till
Stövarfullmäktige. Undantag: Vi vidhåller vikten av att domaren ska se drevdjuret för att pris ska
kunna ges vid jaktprov.
2 Fullmäktigerepresentanter 2012
Årsmötet godkände styrelsens förslag på 5 delegater till Stövarfullmäktige. Suppleanter Jerry
Jonsson och Håkan Eriksson.
3 Ekonomisk resefördelning vid Stövarfullmäktige
Uppdrag till styrelsen att återigen aktualisera frågan om en rättvisare resefördelning vid Stövarfullmäktige
4 SM och jubileum
Årsmötet godkände styrelsens förslag att Västerbottens stk, skall söka för ett kommande SM vid
vårt 75 årsjubileum som är år 2019.
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5 Jaktprovsverksamheten 2012- 2013
• Mikael Nilsson informerade om jaktprovsprogrammet för 2012-13 som fastslagits på tidigare
fullmäktigeträff.
• Hans Olofsson tog upp nuvarande hantering med innestående HR-pengar som om de inte
nyttjats förs över från år till år. Skapar onödig administration.
Årsmötet beslutar att denna överföring upphör fr o m säsongen 2012 vilket innebär att avgifter
som betalas in för prov 2012 inte överförs till säsongen 2013. Rester från tidigare år får nyttjas
under säsongen 2012/13.
15 Avslutning
Efter promovering av två hedersledamöter (Anders Brännström och Sven-Olof Pettersson), utdelning av förtjänsttecken samt prisutdelning tackar Gottne Lindgren deltagarna vid årsmötet för ett
väl genomfört årsmöte. Ett årsmöte som ger vår klubb en framtidstro. Han tackar också för att
styrelsen har årsmötets förtroende att föra verksamheten vidare under ytterligare ett år
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