Västernorrlands Stövarklubb
Protokoll fört vid årsmöte
Datum: 19 mars 2011 Plats: Nipan Hotell, SOLLEFTEÅ

Protokoll fört vid årsstämma med Västernorrlands läns Stövarklubb den 16 mars 2013 i Sollefteå.
Till stämman hade 36 medlemmar anslutit sig.
Ordförande Anders Strandlund hälsade alla medlemmar hjärtligt välkomna.
§ 1 Justering av röstlängd
Dagordningen godkändes och justering av röstlängden sker vid eventuellt uppkommen situation.
§ 2 Val av ordförande
Till ordförande för stämman valdes Håkan Johansson..
§ 3 Val av justeringsmän
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Håkan Edlund och Billy Hedin.
§ 4 Kallelse till Stämma
Kallelsen till stämman har skett via Medlemsbladet, Tidskriften Stövaren samt via hemsidan.
Kallelsen till årsstämman godkändes.
§ 5 Årsredovisning & ekonomisk årsredovisning
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen behandlades. Kassören redogjorde kort om
siffrornas bakgrund. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. Verksamheten under året
föredrogs och godkändes.
§ 6 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
§ 7 Fastställande av balansräkning och dispostion
Resultat och balansräkning fastställdes.
§ 8 Ansvarsfrihet
På förslag av revisorerna beslutade årsstämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
2012.
§ 9 Medlemsavgift, startavgift och arvoden
Mötet beslutade om att gå enl förslag:
Inga förändringar i startavgifter utom de nytillkomna rörligt Ekl 400:- + Domarersättning 300 kr /dag.
Inga förändringas i arvoden.
Stämman bestämde att klubben betalar startavgiften åt hundägare som kvalificerat sig till SM.
Stämman beslutade att gå på fullmäktigets beslut för medlemsavgift till 395 :-

§ 10 Budget 2013
Föreslagen budget för år 2013 godkändes.
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§ 11 Val av styrelse
Henrik Kårén
Thord Hedman
Stefan Nilsson
Krister Wikner
Stig Runsten
Leif Toivionen
Peter Rönnqvist
Tomas Jonsson
Jonas Eriksson
Anders Dalkvist

1 år ordförande (Nyval)
1 år (Fyllnadsval)
2 år (Omval ordinarie ledamot)
2 år (Omval ordinarie ledamot)
2 år (Omval ordinarie ledamot)
1 år
1 år (Fyllnadsval
1år (Suppleant)
2år (Nyval suppleant)
2år (Nyval Supleant)

§ 12 Val av revisorer och revisorssupplenater
Till revisorer för ett år valdes Sven Andersson och Åke Holmstrand.
Till revisorsuppleanter för ett år valdes Göran Wedin och Tord Hedman.

§ 13
a) Val av zonansvariga
Henrik Kårén
Krister Wikner
Anders Dalkvist
Stefan Nilsson
Leif Toivonen
Jonas Eriksson

Zon 1
Zon 2
Zon 3
Zon 4
Zon 5
Zon 6

Sollefteå
Örnsköldsvik
Härnösand – Kramfors
Sundsvall – Timrå
Ånge – Stöde
Backe – Junsele

b) Val av valberedning
Till valberedningen valdes Billy Hedin, Björn Jonsson och Göran Olgarsson,
med Billy Hedin som sammankallande.
§ 14 Övriga ärenden
Jaktprovsverksamheten 2013 – 2014.
a. jaktprovsverksakmhet
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag på jaktprovsprogram.
Beslutades att ändra reglerna för start på zonproven, zonerna kör zonprov även om det bara startar 1 hund.
När 1-2 hundar startar utser fullmäktig domare och lottning sker som vanligt med minst 6 provrutor.
Vidare till KM går dom 10 bästa resultaten enl rangordning för tävling, med 2 st reserver.
KM körs som vanligt och dom 3 bästa till DM, som då måste ha RR för att starta i DM.
b. utställning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag vad gäller utställningsprogram .
c. motioner
Inga motioner hade inkommit.
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§ 15 Nästa årsmöte
Mötet beslutade att förlägga 2014 års årsstämma till Sollefteå, lördag 15 mars kl. 13.00.
Kallelse sker i medlemsbladet och på vår hemsida. Dessutom annonseras det i tidskriften Stövaren.

§17 Övriga frågor
Problemen med att få tag på domare vid jaktproven fortsätter, Billy tyckte att varje domare skall
Ställa upp och döma 3 st prov/år, då skulle det inte behöva vara så stora problem.
Styrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag för att öka domardagsverkena.
Rekrytering av medlemmar togs upp. Det försöker vi göra med Stövarpol, stövarjaktens dag, Ungdomsjakter,
Besök på studiecirklar och utbildningar för jägarexamen. Vi skall även försöka att få komma på besök i skolor,
Detta bör få upp ögonen och intressera flera för stövarjakten.

b. Avtackning och utdelning av förtjänsttecken och diplom.
Anders tackade Mötets orförande Håkan Johansson med en Blommor.
Diplom delades ut till Lasse Siltamäki för Villipuron Varmas deltagande på SM.
Sedan delades förtjänsttecknen ut.
Lilla förtjänsttecknet till Peter Rönnqvist, Johan Åkerlund, Jonas Eriksson och Göran Jonsson.
Därefter delades vandringspriserna ut samt KM diplomet.
Avgående ordförande Anders Strandlund avtackades med kniv mössa och blommor och
överlämnade klubban till Henrik Kårén.

§ 18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet

Mötesordförnade

Stig Runsten

Håkan Johansson

Justerare

Håkan Edlund
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