Protokoll för SVK/Västerbottens årsmöte 2014-02-09
1.

Justering av röstlängd

Enbart medlemmar som får rösta. Årsmötet beslutade att justering av röstlängd sker vid behov.

2.

Dagordningens fastställande

Dagordningen föredrogs av Lennart Andersson. Årsmötet godkände dagordningen.

3.

Val av ordförande för mötet

Årsmötet valde Lennart Andersson till mötesordförande.

4.

Val av sekreterare för mötet

Årsmötet valde Svante Morén till mötessekreterare.

5.

Mötets öppnande

Lennart Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

6.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte
ordförande justera protokollet

Till justeringsmän valde årsmötet Magnus Eriksson och AnnChatrine Lindmark.

7.

Årsmötets behöriga utlysande

Personligt brev skickades 2014-01-15. Annonsering har även skett på hemsidan och Facebook.
Årsmötet ansåg att mötet varit behörigt utlyst.

8.

Styrelsens årsredovisning med resultat - och balansräkning
samt revisorernas berättelse

Lennart Andersson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Anders Nordwall redogjorde för
balans- och resultaträkningen. Resultatet blev -4 907 kronor, vilket är betydligt bättre än budgeterat.
Gunhild Björne föredrog revisorernas berättelse, som tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet
godkände styrelsens årsredovisning.

9.

Fastställande av resultat - och balansräkningar samt
fastställande av styrelsens förslag till resultatdisposition

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till resultatdisposition.
Resultatet för 2013 förs över i ny räkning till 2014.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Lennart Andersson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014. Uppdrogs åt styrelsen
att överväga särskilt unghundsprov (utan fällning) innan jaktpremiären. Verksamhetsplanen
godkändes av årsmötet.

12. Beslut om styrelsens förslag till budget
Anders Nordwall föredrog styrelsens förslag till budget 2014. I budgeten ingår bland annat höjning av
anmälningsavgiften med 50:-/klass (katalog ingår) samt 37 000 kronor för att utbilda 6 instruktörer.
SKK:s bestämmelse att alla resultat ska stambokföras medför en ökad kostnad vid jaktprov, men
styrelsens förslag är att behålla nuvarande anmälningsavgifter.
Diskuterades principer kring instruktörsutbildningen, geografisk spridning, urval.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget.

13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
§ 15
Årsmötet beslutade att SVK/Västerbotten behåller samma fördelning som tidigare år, dvs 7
ledamöter och 4 suppleanter.

14. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte
Till ordförande valdes Lennart Andersson (omval 1 år).

15. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §
15
Till ledamöter valdes:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Svante Morén
Martin Jönsson
Anders Nordwall
Erik Lund
Lilian Westerlund
Ulla-Rut Persson

Vald till 2015
Vald till 2015
Vald till 2015
Omval till 2016
Nyval till 2016
Omvald till 2016

Till suppleanter valdes:
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Kristina Sandin
AnnChatrine Lindmark
Magnus Eriksson
Claes-Göran Nordlund

Omval, 1 år till 2015
Omval, 1 år till 2015
Nyval, 1 år till 2015
Nyval, 1 år till 2015

16. Val av 1 ordinarie och 1 suppleant till Jägareförbundets
länsstämma i Lycksele
Till ordinare representant valdes Lennart Andersson, till suppleant valdes Anders Nordwall.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer och suppleanter valdes:
Revisor
Revisor

Gunhild Björne (omval)
Jonas Sandström (omval)

Suppleant
Suppleant

Maria Ericsson (omval)
Sören Långström (omval)

18. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en
sammankallande
Till valberedning valdes:
Peter Nilsson
Lillemor Sjögren
Josef Alénius

Sammankallande

Omval
Nyval
Omval

Valberedningen ska ha en geografisk täckning eftersom mycket av arbetet sker genom personliga
kontakter.

19. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

20. Anpassning av SVK/Västerbottens stadgar till SKK:s nya
typstadga
Ärendet föredrogs av Svante Morén. Ett utkast till anpassade stadgar presenterades.
Årsmötet antog enhälligt de anpassade stadgarna. Ytterligare ett årsmöte behövs. Beslutades att
publicera de anpassade stadgarna på hemsidan för att göra dem tillgänliga för alla medlemmar.

21. Information från huvudstyrelsen
Föredrogs av Svante Morén.

22. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

23. Utdelning av hedersnål, samt avtackning av avgående
styrelseledamöter
Anders Nordwall tilldelades SVK:s Hedersnål. Anders Nordwall valdes in i styrelsen 2006 och har i
princip varit kassör hela tiden. En mycket tung post som skötts med stort engagemang och god
ordning.
De avgående styrelsemedlemmar avtackades:
-

Lillemor Sjögren
Josef Alenius
Johannes Näslund

Lennart Andersson tackade alla klubbmedlemmar för allt arbete och allt engagemang under det
gångna året.

24. Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Skellefteå 2014-02-09
Ordförande

Justerare

Justerare

_________________
Lennart Andersson

_________________
Magnus Eriksson

_________________
AnnChatrine Lindmark

