Mötesprotokoll fört vid Västerbottens läns stövarklubbsordinarie årsmöte 2011-04-30
1

Öppnande

Klubbens ordförande Calle Åsemar inledde mötet med att summera den verksamhet som
bedrivits under året samt en kommentar kring dom väderförhållanden som begränsat
möjligheterna till jakt under vintermånaderna.
2

Röstlängd

Beslutades att denna skulle fastställas utifrån medlemsmatrikeln om det skulle visa sig
nödvändigt.
3

Årsmötesfunktionärer

Haldo Erikssonvaldes att leda årsmötet.
Till sekreterare för mötet hade styrelsen utsett Ari Forsmark.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Nils Erik Karlsson och Ove Bergman.
4

Årsmötets utlysande

Kallelse var till årsmötet hade utsänts till medlemmarna 2 veckor före årsmötet.
Årsmötet godkände på vilket sätt mötet kallats.
5

Dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg att domarfrågor diskuteras under punkt 16.
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Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och alla bereddes möjlighet att yttra sej.
Gottne Lindgren, jaktprovsansvarig i styrelsen, kommenterade det gångna jaktprovsåret.
Sven Åke Lundholm gjorde en rättelse att Klintbackens Boy felaktigt tagits upp i förteckningen
över nya champions. Hunden har inte erövrat erforderligt barmarkspris. En fråga ställdes om
anledningen till att medlemsantalet minskat med 50 personer. Gottne Lindgren menar att det inte
finns något enkelt svar, men att alla bör hjälpas åt för att vända trenden.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
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Resultat och Balansräkning

Balansrapporten diskuterades, bland annat utvecklingen av klubbens fondet både beträffande att
inköpsvärde, antal andelar och andelsvärde bör redovisas i årsberättelsen. Vidare rådde
tveksamheter om fondernas utveckling jämfört med redovisad utveckling. En tredje fråga i ämnet
som aktualiserades var vilken policy klubben har beträffande risk i sina fondinnehav.
En ytterligare fråga som diskuterades ingående var kostnaderna för jaktprov. Några kostnader
som ökat jämfört med föregående år var att registreringsavgifterna för prov ökat till 50 kr/prov
för öppen klass och 100 kr/ prov för elitklass. Pokaler till vandringspriser har köpts in under året
till en kostnad av 4682 kr.

Innestående jaktprov borde redovisas i balansrapporten enligt förslag från mötet, och även att det
borde finnas en bättre kontobeskrivning så att medlemmarna lättare skall kunna identifiera
innehållet i posterna. Sven Åke Lundholm meddelar på en fråga att inga avskrivningar av
inventarier gjorts.
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Revisionsberättelse

Kassören redovisade en rättad balansrapport utifrån revisorernas synpunkter i revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen daterad 2011-04-26 lästes upp. Den revisionsberättelse som redovisats i
årsmöteshandlingarna makulerades.
Av ett tillägg till revisionsberättelsen framgår att felaktig ingående balans angivits för fonderna
Contura, Medica och Mixfond. som härrör sej till år 2009 (verifikat 205).
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Fastställnde av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes av årsmötet.
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Ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
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Medlemsavgift 2012

Den del av medlemsavgiften somgår till Svenska Stövarklubben har höjts med 35 kr. Styrelsen
föreslår därför en höjning av medlemsavgiften till 400 kr. Av denna summa går 100 kr till
lokalklubben.
Årsmötet beslutade om en höjning av medlemsavgiften från 350 till 400 kr.
Vidare beslutades om oförändrad avgift för familjemedlem, 45 kr.
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Beslut om ersättningar

Anmälningsavgift utställningar
Mötet beslutade om oförändrad anmälningsavgift till utställningar vilket innebär 265 kr.
Domarersättning jaktprov
Mötet beslutade om oförändrad domarersättnig vilket innebär 150 kr.
Bilersättning
Mötet beslutade om oförändrad bilersättning, 18,50 kr/mil.
Kostnadsersättningar
Styrelse
Mötet beslutade om oförändrad kostnadsersättning till styrelsen vilket innebär 18000 kr
Vidare gavs valberedningen i uppdrag att komma med ett förslag till fördelning av ersättningar
för dom olika posterna/arbetsuppgifterna inom styrelsen

Fullmäktige jaktprov.
HR prov
150 kr/fulllmäktige samt 20 kr/startande hund. Att fördelas mellan fullmäktige.
Porto, telefon och bilersättning tillkommer.
Elitklass

30kr/hund <30 hundar. Från 31:a hunden 35 kr/hund. Gäller anmälda hundar
Porto, telefon och bilersättning tillkommer.

Elitklass
25kr/hund <30 hundar. Från 31:a hunden 30 kr/hund. Gäller anmälda hundar
ej domaransk. Porto, telefon och bilersättning tillkommer.
Övrigt

Två fullmäktige per prov. Ersättning för klubbdata 5 kr/prov. Möjlighet till
kostnadsersättning för fika vid kollegie för HR prov.

Utställnings- 12 kr/anmäld hund
kommisarie
Katalogansvarig

13 kr/anmäld hund.
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Budget 2011
Föreslagen budget för 2011 justerades enligt följande:
- Kostnad för startavgift i öppen klass jaktprov sänks från 275 till 200 kr.
- Kostnad för styrelsearvode skall vara 18.000 kr (oförändrat arvode) vilket beslutats i
föregående punkt. Budgetförslaget var 20.000 kr för år 2011.
Mötet uppdrar åt styrelsen att balansera budgeten utifrån ovanstående förändringar.
(Styrelsearvode och startavgift ökl jaktprov)
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Budget 2012
Föreslagen budget för 2012 justerades enligt följande:
- Kostnad för startavgift i öppen klass jaktprov sänks från 275 till 200 kr.
- Kostnad för styrelsearvode ändras till 18.000 kr (oförändrat arvode) Budgetförslaget var
22.000 kr för år 2012.
Mötet uppdrar åt styrelsen att balansera budgeten utifrån ovanstående förändringar.
(Styrelsearvode och startavgift ökl jaktprov)
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Valärenden

Valberedningens representant Jan - Erik Jonsson läste upp delar av den strategi som
valberedningen haft i sitt arbete. Fokus har lagts på att fördela arbetsuppgifterna på ett bättre sätt
inom styrelsen.
Ordförande
Valberedningens förslag omval för Calle Åsemar. Gottne Lindgren föreslogs av mötet.
Sluten omröstning vidtogs. Dom röstande prickades av mot medlemsmatrikeln.
Till ny ordförande i föreningen valdes Gottne Lindgren med 33 röster mot 5 röster för Calle
Åsemar. Valet avser 2 år.

Ordinarie ledamöter
Valberedningens förslag omval för Sven Åke Lundholm. Hans Olofsson föreslogs av mötet.
Sluten omröstning vidtogs.
Till ny ledamot i föreningens styrelse valdes Hans Olofsson med 30 röster mot 9 röster för Sven
Åke Lundholm. Valet avser 2 år.
Mikael Nilsson valdes i fyllnadsval till ny ledamot i styrelsen. Valet avser 1 år.
Mats Gustafsson, nyval 2 år.
Leif Lundholm, nyval 2 år.
Till suppleanter i styrelsen valdes:
Olof Norberg, nyval 2 år
Sandra Sjölund-Emilsson, nyval 2 år
Revisorer
Henrik Engman, omval 1 år
Fredrik Lundkvist, omval 1 år
Revisorssuppleanter
Ari Forsmark, omval 1 år
Mats Wallrud, omval 1 år
Valberedning
Ove Bergman, nyval 1 år
Gunnar Vallström, omval 1 år
Jan Erik Jonsson, omval 1 år, sammankallande.
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Beslut om omedelbar justering av punkt 14

Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkt 14, valärenden.
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Motioner och styrelsens övriga ärenden.

Inga motioner förelåg.
Diskussion om svårigheten att få ut nya yngre domare att fullfölja sim domarutbildning samt att
få nya domare att döma.
Många prov läggs på vardagar vilket minskar möjligheten för yrkesverksamma att döma.
Förslag att införa ett faddersystem där en erfaren domare tar hand om en elev genom
utbildningen.
Gottne meddelar att information kring domarutbildning skall komma ut.
Förslag att kostnader för utställningar skall minskas, ersättningsnivåer ses över och möjligheter
till andra intäkter ses över exempelvis lotterier.
Förslag att kostnader för domare redovisas lika mellan utställningsplatser så att skillnader
beroende på exempelvis resor och boende utjämnas.
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Tider och platser för jaktprov 2011/2012

Gottne Lindgren redovisade förslag till jaktprovsprogram. Bilaga till protokollet.
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Tider och platser för utställningar 2011/2012

Ingeborg Stensdotter redovisade utställningsprogrammet för kommande år.
(Finns redovisad i årsmöteshandling)
Tomas Eriksson meddelar att fel adress för anmälan angivits för Nordmalingsutställningen.
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Utdelning av förtjänsttecken

Ingeborg Stensdotter tilldelades klubbens förtjänsttecken i silver.
Gottne Lindgren och Calle Åsemar tilldelades klubbensförtjänsttecken i brons.
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Utdelning av erövrade vandringspriser vid utställningar och jaktprov

Gottne Lindgren förättade utdelning av vandringspriser. Bilaga till protokollet.
Gottne meddelar även att klubben avser att, vid nya vandringspriser, dela ut en mindre pokal och
att den som slutgiltigt erövrar vandringspriset erhåller detta. Syftet är att minska hanteringen med
att samla ihop vandringspriser inför varje årsmöte.
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Avtackningar

Avtackning av avgående styrelsemedlemarna Sven-Åke Lundholm och Calle Åsemar kommer att
ske vid ett senare tillfälle.
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Avslutning

Nyvalde ordföranden Gottne Lindgren tackade årsmötesfunktionärer och mötesdeltagare samt
förklarade årsmötet för avslutat.
Vid protokollet

Ari Forsmark
Justeras

Haldo Eriksson
Bilagor:

Nils-Erik Karlsson

Revisionsberättelse med bilaga
Jaktprovsprogram 2011/2012
Vandringspriser

Ove Bergman

