
Protokoll från Årsstämman i Östersund den 25 april 2015  
Stämman hade 40 deltagare 

 

§ 1  Årstämmans Ordförande Fredrik Nordin hälsar välkommen och öppnar  

       öppnande stämman. 

 

§ 2  Justering av  Detta får anstå tills behov föreligger. 

        röstlängd 

 

§ 3  Val av mötes- Curt Alstergren väljes att vara mötesordförande. 

        ordförande 

 

§ 4  Val av mötes- Sekreterare i klubben, Mats Eriksson väljes. 

        sekreterare 

 

§ 5  Val av två  Lars Olofsson och Sven-Olof Nilsson väljes att justera protokollet. 

        justerare 

 

§ 6  Beslut om närvaro- Inga invändningar föreligger. 

       och yttranderätt 

 

§ 7  Fråga om stämmans Stämman är utlyst i årsmeddelandet och hemsidan i rätt tid  

       utlysande enligt stadgarna. 

 

§ 8  Fastställande av  Dagordningen godkänns, övriga frågor som § 20. 

       dagordning 

 

§ 9  Styrelsens års- Ordförande redogör för årsberättelsen som finns på s 4 i årsmed-       

berättelse och eko- delandet. Adj. kassören J-E Hellman presenterar förvaltnings-   

nomiska resultat berättelsen som finns till påseende för alla. Båda lades till  

  handlingarna. 

 

§ 10 Revisionsberättelse Revisor Rickard Johansson redogör för revisionsberättelsen. 

 

§ 11 Balansräkning Utgående balans 174 419 kr. Överskottet blev 23 727 kr och över- 

        och resultat disp. föres i ny räkning. 

 

§ 12 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014. 

 

§ 13 Verksamhetsplan Traditionell verksamhet med jaktprov, utställningar, dressyrkurser,  

         2015  ungdomssatsningar och utbildningar. 

 Alla delar godkännes. 

 

       Rambudget Jan-Erik Hellman presenterar förslag till rambudget som 

2015  godkänns även den.  

   

Årsavgift SvStk administrerar årsavgiften och den är lika för 

2015 alla lokalklubbar, 395:- för fullbetalande medlem. 

 

 



§ 14 Val till styrelsen Pär Nord, Anders Holmberg, Per Roos, Leif Aronsson och Kristina 

         på två år  Wahlberg omvaldes. 

 

§ 15 Val  av revisorer Omval av Rickard Johansson och Lars Olofsson till 2016. 

 

§ 16 Val av revisors- Omval av Jörgen och Gunilla Widegren till 2016. 

         suppleanter 

 

§ 17 Val av ledamot i Omval av Bertil Andersson till 2016 och Sven-Olof Nilsson till              

valberedningen                 2017 samt Anders Dunder till 2018. Anders Dunder är 

  sammankallande. 

 

§ 18 Beslut om justering Stämman beslutar att omedelbart justera §14, 15, 16 och 17. 

 

§ 19 Behandling av De två motionerna som lämnats in av Pär Nord lästes upp 

        motioner angående förslag a). att det endast skall gälla hare på DM i D2 för 

att kvalificera sig till Stövar SM samt b). riksutställning för stövare 

som anordnas av en lokal klubb. Stämman biföll båda motionerna 

under förutsättning att motion b omformuleras så att den lättare går 

att förstå.  

         

§ 20 Övriga frågor a/ Curt Alstergren informerade stämman om arbetet med förslag 

till nya jaktprovsregler som skall vara klara till fullmäktige 2016. 

 

b/ Styrelsen erbjöd C-G Göranssons jaktdagar till hugade 

spekulanter för 1000:-. Jimmie Guttormsson var snabbast att 

bestämma sig och fick därmed lägga vantarna på värdebeviset. 

 

§ 21 Avslutning Ordförande Fredrik Nordin tackade mötesordförande och övriga 

vid stämman och avslutade densamma.  

 

Efter stämman berättade Anders Dunder på ett mycket 

inlevelsefullt och intressant sätt om vad han och hans fyra 

kompisar råkat ut för, när de blev misstänkta för förberedelser för 

tjuvjakt på varg. De är nu friade i tingsrätten men ärendet är 

överklagat av åklagaren och skall upp i hovrätten till hösten 2015.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diplom från Jakt och RR-prov delades ut. 

Årsfesten på Spiltas restaurang efteråt hade lockat knappt 50 deltagare. 

Landbys vandringspris till bästa hund vid jaktprov i Öppen klass tilldelades Trollmyrbergets 

Raja, ägare Clara Nutti. 

Inteckningar i vandringsprisen belönades med diplom. Klubbmästare i år blev Hagets Rina, 

ägare Fritz Ragnarsson. 

 

 

 

Vid protokollet:…………………………………………………….. Mats Eriksson 

 

 

 

Justeras:……………………………………………………………... Lars Olofsson 

 

 

 

Justeras:………………………………………………………………Sven-Olof Nilsson 

 

 

 

Mötesordförande:…………………………………………………… Curt Alstergren 

 

 

 


