
Protokoll från Årsstämman i Östersund den 25 februari 2016 
Stämman hade 33 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- Olle B Häggkvist väljes att vara mötesordförande. 

        ordförande 

 

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

        sekreterare 

 

§ 5  Val av två  Jan-Erik Hellman och Curt Alstergren väljes att justera protokollet. 

        justerare 

 

§ 6  Beslut om närvaro- Inga invändningar föreligger. 

       och yttranderätt 

 

§ 7  Fråga om stämmans Stämman är utlyst i ÖP och LT samt på hemsidan i rätt tid  

utlysande enligt stadgarna men ingen kallelse via medlemsbladet har skett då 

mötet skedde före bladets utgivning. Önskemål lämnas om att till 

nästa år lägga årsmötet lite senare, så att kallelse kan skickas med i 

medlemsbladet och att även förlägga mötet på en helg. 

 

§ 8  Fastställande av  Dagordningen godkänns, övriga frågor som § 22. 

       dagordning 

 

§ 9  Styrelsens års- Fredrik Nordin redogör för årsberättelsen som kommer att finnas i 

berättelse och eko- årsmeddelandet. Adj. kassören J-E Hellman presenterar för- 

nomiska resultat valtningsberättelsen som finns för påseende för alla. Båda läggs till 

handlingarna. 

 

§ 10 Revisionsberättelse Revisor Rickard Johansson redogör för revisionsberättelsen. 

 

§ 11 Balansräkning Utgående balans 193 215 kr. Överskottet blev 18 795 kr och över- 

        och resultat disp. föres i ny räkning. 

 

§ 12 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015. 

 

§ 13 Verksamhetsplan Ordförande Fredrik Nordin redogör för verksamhetsplan 2016. 

         2016  Traditionell verksamhet med jaktprov, utställningar, dressyrkurser, 

ungdomssatsningar, utbildningar samt speciellt för i år är 

fullmäktige och att vi är ansvarig för DM. 

 Alla delar godkännes. 

 

 

 



       Rambudget Kassören Jan-Erik Hellman presenterar förslag till rambudget där 

2016 förslaget innebär att vi går back med ca 30 000 kr. Trots detta så 

godkänns även den men beslutas att till nästa år sälja annonssidor i 

årsmeddelandet för att täcka en del av dess kostnader. En 

kommitté utses för detta ändamål bestående av Håkan Jacobsson, 

Curt Alstergren samt Jörgen Widgren som sammankallande. 

   

Årsavgift SvStk administrerar årsavgiften och den är lika för de flesta 

2016 lokalklubbar, 395:- för fullbetalande medlem. 

 

§ 14 Val av ordförande Fredrik Nordin väljes att vara klubbens ordförande i två år. 

 

§ 15 Val till styrelsen Mats Eriksson, Jan-Erik Eriksson och Rolf Pellving omvaldes. 

         på två år Nyval av Sarah Häggkvist.  

 

§ 16 Val  av revisorer Omval av Rickard Johansson och Lars Olofsson till 2017. 

 

§ 17 Val av revisors- Omval av Jörgen och Gunilla Widegren till 2017. 

         suppleanter 

 

§ 18 Val av ledamot i Omval av Bertil Andersson till 2017 och Anders Dunder till              

valberedningen 2018 samt Sven-Olof Nilsson till 2019. 

Anders Dunder är sammankallande. 

 

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

 

§ 20 Val av ombud till Pär Nord, Mats Eriksson och Fredrik Nordin väljs som ombud  

        Stövarfullmäktige till Stövarfullmäktige den 4-5 juni i Upplands Väsby. Per Roos 

väljs som 1:a reserv och Leif Aronsson som 2:a reserv. 

 

§ 21 Behandling av De 8 motionerna till fullmäktige nu i juni 2016 läses upp och  

        motioner kommenteras. Stämmodeltagarnas kommentarer och synpunkter 

får ses som vägledning till våra fullmäktigedelegater. 

 

 Sven-Ivan Nilssons motion till J/H Stövarklubb angående 

jaktproven i Jämtland- Härjedalen läses upp och diskuteras. Inga 

beslut fattas men Pär Nord föreslår att anordna ett fast rörligt 

elitprov i Härjedalen under hösten 2016.  

 

§ 22 Övriga frågor a/C-G Göransson i Ottsjön har erbjudit någon intresserad medlem i 

klubben en jakt på hans mark för två stycken jägare i två dagar 

med boende vid ett tillfälle. Krister Olsson och Bengt-Åke Persson 

var snabbast att bestämma sig och betalar tillsammans 2 000:- där 

pengarna går till J/H Stövarklubb. 

 

 b/Fredrik Nordin tar upp problematiken med ungdomssatsning och 

att vår satsning inte ger några nya medlemmar. En livlig 

diskussion startar vilket utmynnar i två förslag varav ett är att delta 

vid utbildning i Jägarexamen inom länet och informera samt göra 

reklam för harjakt med stövare. Olle B Häggkvist har tagit fram ett 



koncept på vad man kan gå igenom. Ett annat förslag är att 

anordna fler rävjakter med stövare för ungdomar.  

 

 c/DM kommer att gå i Strömsund den 17-18/10. 

Kommissarie/Fullmäktige: Curt Alstergren och Bo Fredriksson. 

Lagledare för J/H Stövarklubb: Fredrik Nordin.  

 

 d/Olle B Häggkvist gjorde oss uppmärksam på att domarkåren 

blivit ganska åldersstigen och att en föryngring måste ske. Ämnet 

diskuteras och man konstaterar att de fasta elitproven är mycket 

viktiga för nyrekrytering av domare. 

 

 e/Pär Nord upplyste om utställningen i Gällö den 18 juni 2016. 

 

§ 23 Avslutning Ordförande Fredrik Nordin tackade mötesordförande och övriga 

vid stämman och avslutade densamma.  

 

 

 

 

 

Diplom från Jakt och RR-prov delas ut. 

 

Inteckningar i vandringsprisen belönades med diplom. Klubbmästare i år blev Grannäsets 

Kobra, ägare Martin Magnusson. 

 

J/H Stövarklubbs förtjänstplakett delades ut till Pär Nord, Rolf Pellving, Mats Eriksson och 

Fredrik Nordin. 

 

 

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

 

 

 

Justeras:……………………………………………………………... Jan-Erik Hellman 

 

 

 

Justeras:………………………………………………………………Curt Alstergren 

 

 

 

Mötesordförande:…………………………………………………… Olle B Häggkvist 

 

 

 


