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Styrelsens önskan om att få genomföra ett årsmöte där vi medlemmar träffas och umgås fick till slut 
ge efter för COVID 19 och dess framfart. Mötet blev det första digitala årsmötet i klubbens historia 
och med straxt under 40 deltagare får det konstateras att mötet flöt på över förväntan. Dock så som 
sig bör när någonting genomförs för första gången fanns en del att lära, ingen hade nog i förväg 
kunnat ana att det skulle bli så många kandidater till platserna i valberedningen varvid röstning och 
dess genomförande är något styrelsen dragit lärdomar av. Efter några förbindelseprov, test av 
högtalare samt på och av knappar till mikrofoner så startades mötet på utsatt tid av att Vice 
Ordföranden Mattias Larsson förkunnade årsmötet för öppnat. 
 
Årsmötesförhandlingarna leddes av ordförande Carolin Engman.  
Verksamhetsberättelsen för föregående år godkändes, därefter följde en kort diskussion om 
möjligheterna att få in fjällprov i verksamhetsplanen för 2021. Slutligen efter att många kloka tankar 
vädrats så antogs även den. Mötet konstaterade att de nyss förändrade jakttiderna och älgjaktens 
tidigareläggning är något som föreningen får bevaka framöver.  
 
Ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag. Vi välkomnar fyra nya styrelsemedlemmar. 
 
Carolin Engman/Ordförande (nyval) 
Carola Wallstål/Ledamot (nyval) 
Karola Lövgren/Ledamot (nyval) 
Johan Öberg/Ledamot (omval) 
Paul Waserbrot/Ledamot (fyllnadsval) 
Martin Ström/Ledamot 
Mattias Larsson/Ledamot  
 
Lars Hallerfors/Suppleant (nyval)  
Fanny Johansson/Suppleant (nyval) 
 
Tyvärr medför det digitala rummet ingen avtackning i dess rätta bemärkelse varvid avtackning av de 
avgående styrelsemedlemmarna Jan Tegelid, Tommy Lindström och Christer Holmberg får 
genomföras vid ett senare och mer lämpligt tillfälle.  
För deras förtjänstfulla insats under lång tid tilldelades Carola Wallstål, Martin Ström och Lars 
Hallerfors hedersnålar.  
 
Under mötet tillkännagav styrelsen att den beslutat att bifalla en inkommen motion varvid 
Bottenviken under 2023 återigen kommer genomföra två utställningar i klubbens regi. 
 
Styrelsen hade inför årsmötet genom en kortare turné längs kusten lyckats förmedla årets samtliga 
vandringspriser till dess erövrande ekipage. Stort Grattis! 
 
Debutantpokalen ÖKL: Orrbyskogens Ella, Kjell Brännström  
Silvertjädern: Orrbyskogens Ella, Kjell Brännström 
Bästa Viltspårshund: Snöyran’s Michelangelo, Emma Forss. 
Bästa Viltspårshund(Vorsteh): Hyldremyras Grizzly De Luxe, Peter Marino Nilsson  
Ladypokalen: Råvatj MacNaMara, Emelie Holma 
Bästa UKL: Tjuvskyttens Jana, Johan Öberg 
Bästa ÖKL: Orrbyskogens Ella, Kjell Brännström 
Bästa EKL: Sansas Bore, Johan Engman. 
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Lokalavdelningen uppmärksammade sedvanligt sina champions på Verksamhetsberättelse respektive 
verksamhetsplanens framsida. Trots pandemi gratulerar vi tre nya champions under föregående år.  
 
Jaktprovschampion 
SE JCH Delirium Dreamer Viva La Vizsla, Cilla Sandström 
 
Utställningschampion 
SE UCH Tjuvskyttens G-Billy, Karl Ökvist. 
 
Viltspårschampion 
SE VCH Snöyran’s Michelangelo, Emma Forss. 
 
Stort Grattis till er alla! 
 
Utöver alla pristagare vill styrelsen tacka alla funktionärer som under året hjälpt till i verksamheten. 
Utan er blir det ingen verksamhet! Stort tack! 
 
Slutligen önskar vi alla medlemmar ett framgångsrikt kommande verksamhetsår. Då vi redan närmar 
oss slutet på våren är det snart dags för både kurser och förhoppningsvis även utställning innan det 
börjar bli dags för prov i eftersöksgrenarna.  
 
Lars Hallerfors 
Sekreterare vid årsmötet. 
 


