
Protokoll VBÄK Årsstämma 2022                          

 

 Verksamhetsåret  2021 

  

27 februari 2022 via Zoom. Antal anmälda deltagare 24 st samt Mona Sundqvist, SÄK. 

 

 

1 § Justering av röstlängd. 

  Samtliga anmälda deltagare förutom en är medlemmar i VBÄK och har således rösträtt. 

 

2 § Val av mötesordförande. 

  Roland Sjögren valdes till ordförande. 

 

3 § Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet. 

  Olle Ljunggren valdes till protokollförare.  

 

4 § Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 
skall justera protokollet. 

  Kerstin Boman och Roland Lindberg valdes till justeringspersoner.  

5 § Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar. 

  Beslutades att medlemmar har rösträtt och övriga har närvaro- och yttranderätt.  

 

6 § Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

  Kallelse har skett genom annonsering på klubbens hemsida och Facebooksida, 

  tidningen ”Älghunden” samt via Provdata. 

  Årsmötet godkände kallelsen med en önskan om att till nästa år annonsen på hemsidan inte 

  ska hamna långt ned i flödet utan ligga kvar synligt. 

 

7 § Fastställande av dagordning. 

  Dagordningen godkändes med ett tillägg att övriga frågor tillkommer som § 18.  



8 § Styrelsen verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse. 

  Lars Persson föredrog klubbens verksamhetsberättelse som kompletterades med att ett 

  Laikamästerskap genomförts i Lycksele. Peter Andersson föredrog klubbens räkenskaper.  

  Roland Lindberg föredrog revisionsberättelsen.  

  Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisorernas berättelse. 

 

9 § Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst 

  Årsmötet beslutar att godkänna balans- och resultatrapporten samt att årets vinst balanseras 

  i ny räkning. 

 

10 § Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 

  Utgår då inga uppdrag fanns från föregående årsmöte. 

 

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

  Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.  

12 § a Beslut om styrelsens verksamhetsplan. 

  

 Styrelsen föreslår att följande bli klubbens aktiviteter under 2022 

  Att jaktprov, utställningar skall vara klubbens årliga aktiviteter. 

  Att tävlingar för året skall vara SM-uttagning, deltagande i SM, Länskampen,   

 Skellefteågillets unghundskamp och ungdomsmästerskap. 

  Att utbildning för elever och aspiranter genomförs. 

Att ha samverkan med SKK och andra rasklubbar för utbildning.  

Att avelsträff genomförs. 

Att träff med provledare, fullmäktige och provläsare genomförs inför jaktprovssäsongen. 

Att fortbildning av domare i nya jaktprovsregler genomförs. 

Att deltagande sker i utbildningskonferenser anordnade av SÄK för de nya jaktprovsreglerna. 

  

  Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen. 



 

 b Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

  Peter Andersson redovisar förslag till rambudget. En särskild satsning på utbildning då de nya 

   jaktprovsreglerna nu ska träda i kraft. 

  Efter några smärre justeringar beräknas resultatet bli -34 100 kr. 

  Årsmötet godkänner budgeten. 

 

c Beslut om avgift för nästa verksamhetsår. 

 

  Att medlemsavgiften för 2023 skall vara 300 kr för enskild medlem och 50 kr för 

   familjemedlem 

  Att kilometerersättning skall följa den statliga normen för skattefri ersättning  

 Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 Valberedningen föreslår att kostnadsersättningen till styrelsen skall öka med 1 000 kr per 

 ledamot. 

  Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

13 § Fastställande av antal ledamöter i styrelsen, samt val av ordförande och ledamöter i  

  styrelsen enligt § 8 i stadgarna. 

  Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter inklusive ordförande. 

  Ordförande Lars Persson  ett (1) år omval 

  Ledamot Olle Ljunggren  två (2) år omval 

  Ledamot Renée Lindsköld två (2) år omval 

  Ledamot Sven Mattsson två (2) år omval 

  Ledamot Gunilla Hjerpe  två (2) år nyval 

  Årsmötet beslutar enligt valberednings förslag enligt ovan.  

 

14 § Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 

 

   Revisor Göran Nilsson   ett (1) år  nyval 

   Revisor Roland Lindberg ett (1) år omval 

   Revisorssuppleant Karl-Erik Karlsson ett (1) år omval 

   Revisorssuppleant Lars-Ove Eriksson ett (1) år nyval 



   Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag enligt ovan. 

 15 § Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

   Kerstin Boman (sammankallande)  omval 1 år 

   Roland Pahkala  omval 2 år 

   Fredrik Jonsson har ett år kvar 

   Årsmötet valde enligt ovan. 

 

16 §  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15  

  Årsmötet beslutade om omedelbar justering av § 13-15. 

 

 

17 § Motioner och styrelsens övriga ärenden. 

  a Utdelning av Uppfödare– och avelsdiplom 

      Utgår 

  b Hundar uttagna till Länskampen 2022 

      Hundarna kommer att läggas ut på hemsidan och hundägarna meddelas 

       personligen när det är klart. 

  c Hundar preliminärt uttagna till SM-kval 2022 

Umeå Norra  

    GH Rävastorpets QV-AM Diesel SE43692/2018  167 p
    Ägare: Fredrik Stenman, Bygdeå 

    JH Lyarstenens Fendt  SE28933/2020  164 p 

    Ägare: Tony Johansson, Robertsfors 

Skellefteå       
   JH Norrlandsguidens Tuipo   SE30618/2019  172 p
   Ägare: Christer Svensson, Ersmark    

   JH Hundsjöbäckens Taiga  SE29509/2017  146,5 p 

   Ägare: Tobias o Sara Andersson, Burträsk  

 Storuman       
   GH Rävatorpets Murri  SE13775/2021  138,5 p 

   Ägare: Mikael Stenvall, Stensele 

   JH Ullisjaurlandets Torro  SE21714/2020  106 p 

   Ägare: Josefin Jonsson, Storuman 



Lycksele 

   JH Nolibergets Dissa  SE36659/2018  147,5 p 

   Ägare: Lars Dahl, Tuvträsk 

   JH Kolarbergets Nox  SE36944/2019  158,5 p 

   Ägare: Erik Strandberg, Latikberg 

Umeå Södra 

   GH Bjännskogens Tikka  SE37714/2019  126,5 p 

   Ägare: Paulina Spranger, Nordmaling 

   JH Atlas   SE18072/2020  125,5 p 

   Ägare: Kenneth Strömberg, Hörnsjö 

Södra Lappland 

   JH Gäddsjöåsens Britta  SE28924/2019  168,5 p 

   Ägare: Olov Gavelin, Vilhelmina 

   JH Fisktjärnslidens Link  SE16621/2019  24,5 p 

   Ägare: Timmy Rolandsson, Dorotea 

Vid eventuella återbud eller om hunden inte uppfyller SÄK:s regler för start på SM meddelas 

närmaste reserv på berört provområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  d Motioner 

Motion nr 1 

Uttagningsregler för deltagande i SM-kval för löshundsprov med jakthundar 

 

Fr. o. m år 2022 och tillsvidare 

Hundar räknar meriter från provsäsongen året innan enligt SÄK:s ”Bestämmelser för jaktprov med  

älghundar”. 

1 hund från varje provområde samt 

6 hundar med totalt bästa resultat oberoende av provområde. 

För båda uttagningarna gäller att högsta poäng räknas från 2 prov varav 1 skall ha genomförts senast 

 1 nov. året innan. Kvalificerande prov avser det provområde där dessa prov är kollegieförda. 

Rangordning 

1. Prisvalör 
2. Egenskapspoäng 
3. Högsta poäng i moment 3 (ståndskall på upptagsplatsen) 
4. Yngsta hund 

Hunden skall uppfylla krav enligt SÄK:s regler för deltagande i SM. Röntgenresultat till styrelsens  

kännedom senast den 3/2 samma år som uttagningstävlingen. 

Endast hundar vars ägare är medlem i Västebottens Älghundklubb vid provtillfället för kvalificerande 

 prov äger rätt att delta i SM-uttagningen. 

 

Karl-Johan Bergmark 

Styrelsens förslag: Bifall 

Årsmötets beslut: Bifall med klargörande att det skall gälla för kvalificerande prov fr o m hösten 

2022, alltså hundar som skall delta i SM-kval 2023. 

 

18  § Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns. 

  

19  § Avslutning 
Ordet överlämnades till klubbens ordförande som tackade mötesordföranden för väl utfört 
Arbete. Årsmötet avslutades med ett tack till alla deltagare. 
 

 

Mötesordförande 

Roland Sjögren 

 

Sekreterare   Justeringsperson Justeringsperson 

Olle Ljunggren  Kerstin Boman Roland Lindberg 

   


