Protokoll fört vid 98:e årsmötet i Norrbottens läns stövarklubb den
20130407 i Råneå
§1. Årsmötets öppnande.
Ordförande förklarade årsmötet öppnat, med en återblick på verksamhetsåret.
§2. Justering av röstlängd.
Enligt röstlängden var 56 medlemmar närvarande. (särskilt upprättad förteckning)
§3. Val av ordförande för mötet.
Till mötes ordförande valdes Leif Bäckström.
§4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Pertti Rintala.
§5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans mötets ordförande
skall justera protokollet.
Till justeringsmän valdes Åke Strandberg och Lars Nyström.
§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbs medlemmar.
Beslutades att endast medlemmar ägde yttranderätt.
§7. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna.
Mötet beslutade att mötet är utlyst i enlighet med stadgarna.
§8. Fastställande av dagordningen.
Beslutade mötet att fastställa den utskickade dagordningen.
§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas
berättelse.
Styrelsen redovisade verksamhetsberättelsen för 2012 samt resultat- och balansräkningen.
Revisorerna redovisade sin verksamhetsberättelser.
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
uppkommen vinst eller förlust.
Fastställde mötet resultat- och balansräkningen. Ny resultaträkning från i år.
§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Inga uppdrag fans att redovisa.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
§13A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
a. Godkännande av styrelsens förslag om utställningar 2016.
Beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag att ansöka om utställningar för 2016
enligt följande: Piteå, Råneå, Kalix och Haparanda (datum ej beslutat)
b.Jaktprovsprogram 2013/2014
Beslutade årsmötet om följande jaktprovsprogram för jaktåret 2013/2014.
Öppen klass
Ökl 1 och EKL 1 2013-09-01- 2013-10-31
Ökl 2 och EKL 2013-11-01- 2013-12-31
Ökl 3 och EKL 2014-01-01- 2014-02-28, endast för hundar vars ägare intygar rådjursrenhet.
Särskilt rävprov 2013-09-01- 2014-03-15
RR-prov 2013-08-21-2013-12-31
Elitklass
2013-09-26—27
2013-10-05—06
2013-10-05—06
2013-10-17—18
2013-10-21—22
domare.
2013-10-30—31
2013-11-09—10
2013-11-18—19
2013-12-27—30
2014-01-10—13

Gränsprovet Mattila
Hundäg. skaffar domare
Kalix kvalificeringsprov
Hundäg. skaffar domare
Luleå kvalificeringsprov
Hundäg. skaffar domare
DM- uttagning i Piteå
Kvalificerade domare
Nordkalottmästerskap Haparanda, Internationellt. Hundäg. anskaffar
DM i Västerbotten.
SM i Dalarna, Älvdalen.
Klubbmästerskap Luleå
Hundäg. skaffar domare
Mellandagsprov i Mattila, Haparanda Hundäg. skaffar domare
Luleå max 10 hundar, endast för hundar med RR Hundäg. skaffar domare

§13B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet beslutade fastställa styrelsens förslag till rambudget.

§13C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade att följande utställningsavgifter skall gälla för 2013.
Junkl
Vetkl
Ukl
Bkl/Jkl
Ökl
Chkl
150
100
275
275
275
275
Jaktprovsavgifter 2013/14
Ökl, SR Ekl
Int.Ekl
175
475
800

RR
0

Omprovsavg.
100

För öppenklassprov är första start gratis för ny medlem.
Hundägare ersätter domare med 200 kr dag, RR prov med100 kr samt reseersättning med
18kr/ mil.
Årsavgift för 2014

Fullbet Fam. medl
75kr
25kr
(SvStk:s andel 2013 300kr resp. 50kr för fam medlem)
§14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §7 samt
beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning.
Beslutade årsmötet att välja följande funktionärer.
Ordförande Fredrik Lundström för en tid av 1 år.
Styrelseledamot Hans Djärv för en tid av 2 år.
Styrelseledamot Roland Brännvall för en tid av 2 år.
Styrelseledamot Kjell Ytter för en tid av 2 år.
Styrelseledamot Magnus Förare för en tid av 1 år.
Suppleant Johan Nilsson för en tid av 1 år.
§15. Val av revisorer samt två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
Till revisorer för en tid av ett år valdes Bo Nilsson och Gunnar Johansson. Inga
revisorsuppleanter valdes.
§16. Val av ledamöter varav en sammankallande i valberedningen.
Årsmötet valde Gunnar Norlin (sammankallande) ett år, Lars Eriksson två år.
§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

§18. Motioner.
A. Motion om inrättande av SM för harhundar.
Årsmötet tillstyrkte motionen.
B. Motion om införande av skilda regler för har respektive rävdrev.
Styrelsen beslutade att lägga ner motionen.
Årsmötet avbröts för mat.
Årsmötet återtogs efter maten med att Fredrik Lundström delade ut förtjänsttecken,
diplom och övriga priser.
§19. Övriga frågor.

§20. Årsmötets avslutande.
Mötesordförande överlämnade klubban till ordföranden Fredrik Lundström som tackade för
fortsatt förtroende.
Vid protokollet:

Pertti Rintala
Justerare:

Åke Strandberg

Leif Bäckström

Lars Nyström

