
Protokoll för SVK/Västerbottens årsmöte 2017-02-26

1. Justering av röstlängd
Enbart medlemmar 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 Erik Lund och Magnus Eriksson.

7. Årsmötets behöriga utlysande
Personligt brev skickades 2017-01-29. Annonsering har även skett på hemsidan och Facebook samma
dag. Årsmötet ansåg att mötet varit behörigt utlyst.

8. Styrelsens årsredovisning med resultat - och balansräkning
samt revisorernas berättelse

Anders Nordwall redogjorde för balans- och resultaträkningen. Resultatet blev cirka -3 000 kronor,
cirka 3 300 kronor lägre än budgeterat. Intäktssidan blev ungefär 2 500 kronor lägre än budgeterat
(framförallt provverksamheten). Klimpfjällsträningen och lydnadskurserna har dock gått bättre än
budgeterat. Kostnadssidan blev cirka 1 000 kronor högre än budgeterat. Extra kostnad pga ny princip
angående kostnadsfördelning för utbildning av jaktprovsdomare.

Gunhild Björne föredrog revisorernas berättelse. Det är en bred verksamhet, i en förening med stor
geografisk spridning. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Lennart Andersson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.

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 2016 förs över i ny räkning till 2017.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Lennart Andersson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.

Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.

12. Beslut om styrelsens förslag till budget
Anders Nordwall föredrog styrelsens förslag till budget 2017. Färra anmäler sig till prov/utställningar,
men kostnaderna för aktiviteterna ökar. Föreslog följande startavgifter:

- ÖKL/EKL, ordinarie eftersöksprov 325 kronor
- ÖKL/EKL, ordinarie jaktprov 375 kronor
- UKL, ordinarie eftersöksprov, lokalmedlem 25 kronor
- UKL, ordinarie jaktprov, lokalmedlem 300 kronor
- UKL, ordinarie eftersöksprov 300 kronor
- Särskilt prov, samtliga klasser 250 kronor
- Utställning, valpklass/veteran 250 kronor
- Utställning, övriga klasser 350 kronor

Kommenterades att SKK tar 40 kronor i stambokföringsavgift även för 0-resultat. SVK/Västerbotten
tog inte ut denna höjning när SKK införde den för två år sedan. De nuvarande avgifterna har varit
oförändrade i cirka 10 år.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget och höjning av startavgifterna..

13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
§ 7

Årsmötet beslutade att SVK/Västerbotten behåller samma fördelning som tidigare år, dvs 1
ordförande, 6 ledamöter och 4 suppleanter. Samtliga suppleanter kallas alltid till samtliga
styrelsemöten.

14. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte
Till ordförande omvaldes Lennart Andersson.



15. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
§ 7

Till ledamöter valdes:

Ledamot Svante Morén Omval, 2 år till 2019
Ledamot Claes-Göran Nordlund Omval, 2 år till 2019
Ledamot Anders Nordwall Omval, 2 år till 2019
Ledamot Erik Lund Vald till 2018
Ledamot Lilian Westerlund Vald till 2018
Ledamot Ulla-Rut Persson Vald till 2018

Till suppleanter valdes:

Suppleant Kristina Sandin Omval, 1 år till 2018
Suppleant Magnus Eriksson Omval, 1 år till 2018
Suppleant Anders Kandelin Omval, 1 år till 2018
Suppleant Sofia Sjödin Omval, 1 år till 2018

16. Val av 2 ledamöter och 2 suppleanter att företräda
lokalavdelningen vid SVK:s fullmäktige

Till ordinarie ledamöter valdes Lennart Andersson och Erik Lund. Claes-Göran Nordlund valdes till
suppleant för Lennart Andersson och Lilian Westerlund till suppleant för Erik Lund.

17. Val av 1 ordinarie och 1 suppleant till Jägareförbundets
länsstämma i Vindeln

Till ordinare representant valdes Lennart Andersson, till suppleant valdes Sofia Sjödin.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 8
Till revisorer och suppleanter valdes:

Revisor Gunhild Björne (smk, omval) Suppleant Maria Ericsson (omval)
Revisor Jonas Sandström (omval) Suppleant Sören Långström (omval)

19. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en
sammankallande enligt § 9

Till valberedning valdes:

Josef Alénius (sammankallande) Omval
Carolina Fransson Omval
Anna Björk Nyval

20. Omedelbar justering
Beslutades om omedelbar justering av § 14 - § 19.

21. Information från HS
Svante Morén informerade angående SVK:s 100-årsjubileum, samt de nya regler som gäller från
2017-01-01.



22. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

Årsmötet applåderade styrelsen och alla funktionärer som tack för det ideella arbete som lagts ner.

23. Mötets avslutande
Lennart Andersson tackade alla klubbmedlemmar, domare och funktionärer för allt arbete och allt
engagemang under det gångna året och förklarade mötet avslutat.

Sikeå 2017-02-26

Ordförande Justerare Justerare

_________________ _________________ _________________
Lennart Andersson Erik Lund Magnus Eriksson


