
Protokoll VBÄK Årsstämma 2023  

 
Verksamhetsåret 2022 
 
25 februari 2023 Ansia Lycksele 
 
 
1 § Justering av röstlängd. 
 
Årsmötet beslutar att röstlängden justeras när votering begärs.  
 
2 § Val av mötesordförande 
 
Roland Sjögren valdes till ordförande för årsmötet.  
 
3 § Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet. 
 
Styrelsen anmälde Olle Ljunggren till protokollförare för mötet.  
 
4 § Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

skall justera protokollet. 
 
Lars Dahl och Carl-Olov Wikström valdes till justeringspersoner.  

5 § Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar. 
 
Mötet beslutade att medlemmar har rösträtt och övriga har närvaro- och yttranderätt  
 
6 § Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
Kallelse till årsmötet är gjord genom annonsering på klubbens hemsida och facebooksida samt  
genom tidningen ”Älghunden”. 
Årsmötet godkände kallelsen.  
 
 



7 § Fastställande av dagordning. 
 
Styrelsen önskade lägga till en punkt på dagordningen.  

Årsmötet godkände dagordningen med ett tillägg av övriga frågor.  

 
8 § Styrelsen verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse. 
 
Årsmötet tog del av, diskuterade och godkände verksamhetsberättelse, årsbokslut och  

revisionsberättelse.  

9 § Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst. 
 
Årsmötet fastställde årsbokslutet och beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning.  

10 § Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
 
Inga uppdrag fanns som föregående årsmöte givit styrelsen.  

 
11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det 

gångna året. 

12 § a Beslut om styrelsens verksamhetsplan. 

Styrelsen föreslår att följande skall vara klubbens aktiviteter för 2023. 
 Att jaktprov och utställningar skall vara klubbens årliga aktiviteter 
 Att tävlingar för året skall vara SM-uttagning, deltagande i SM, Länskampen, Skellefteågillets 
       unghundskamp och ungdomsmästerskap. 
 Att utbildning av 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. 
 
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen. 
 

 b Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
 
Årsmötet godkände rambudgeten efter en förändring av beräknade intäkter från jaktprov.  
 
 
 



 C Beslut om avgift för nästa verksamhetsår. 
 
Styrelsen föreslår 
  Att medlemsavgiften för 2024 skall vara 300 kr för enskild medlem och 50 kr för  
        familjemedlem 
  Att kilometerersättningen skall följa den statliga normen för ej skattepliktig ersättning, för 
        närvarande 25 kr/mil. 
  Att övriga ersättningar skall vara enligt budget. 
 
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 
 
13 § Fastställande av antal ledamöter i styrelsen, samt val av ordförande och ledamöter i 

styrelsen enligt § 8 i stadgarna. 
 
Valberedningens förslag 

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter 

Ordförande  Lars Persson  ett (1) år omval 

Ledamot Peter Andersson  två (2) år omval 

Ledamot Ulf Persson  två (2) år omval 

Ledamot Markus Strinnholm två (2) år omval 

Ledamot Karl-Johan Bergmark två (2) år omval 

Övriga ledamöter har ett år kvar. 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.  

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

Revisor Göran Nilsson   ett (1) år omval 

Revisor Roland Lindberg  ett (1) år omval 

Suppleant Dan Lindblom  ett (1) år nyval 

Suppleant Lars-Ove Eriksson ett (1) år omval 

 Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.  

 



 
15 § Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

 

Kerstin Boman (sammankallande)  ett (1) år  

Fredrik Jonsson  två (2) år 

Roland Pahkala har ett år kvar. 

Årsmötet beslutar enligt ovan.  

 
16 § Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
 
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av §13-15. 
 
17 § Motioner och styrelsens övriga ärenden. 
  a Utdelning av Uppfödare– och avelsdiplom 
 Utgår 
   

  b Hundar uttagna till Länskampen 2023 
 
JH/H Kråkdalens Milo SE29935/2018   176 p Äg: Peter Norrman Umeå 

ÖL/T Nymånens Asta SE65067/2020  173 p Äg: Maria Ross Skellefteå 

JH/T Kråkdalens Vira SE28534/2021  166,5 p Äg: Markus Strinnholm Bjurholm 

ÖL/H Bjärvarnas Sigge SE25610/2018  161 p Äg: Stefan Axelsson Vännäs 

 
  c Hundar uttagna till SM-kval 2023 
 
Efter beslut från föregående årsmöte gäller följande uttagningsregler för 2023 års kvaltävling: 

Sex hundar med den högsta totalpoängen på två prov tagna under hösten 2022 oavsett provområde. 

 Ytterligare en hund från respektive provområde med högsta totalpoäng. För samtliga hundar gäller 

 att minst ett av proven skall vara genomfört senast 1/11. 

Totalt 12 st preliminärt uttagna hundar. 

Övriga krav enligt SÄK:s stadgar för start på SM. 

 



Högsta totalpoäng: 

JH Kråkdalens Milo SE29935/2018  176 p Äg: Peter Norrman Umeå 

ÖL Nymånens Asta SE 65067/2020  173 p Äg: Maria Ross Skellefteå 

JH My Hunter Quick SE46377/2020   171 p Äg: Robert Vallström Bureå 

JH Kråkdalens Vira SE28534/2021  166,5 p Äg: Markus Strinnholm Bjurholm 

JH Ullisjaurlandets Tora SE21711/2020  165,5 p Äg: Ted Sehlström Storuman 

ÖL Bjärvarnas Sigge SE13467/2019  161 p Äg: Stefan Axelsson Vännäs 

Respektive provområde: 

Umeå Norra: 

JH Sörlännskas Flex SE64125/2021  160,5 p Äg: Jonas Lundberg Umeå 

Skellefteå: 

ÖL  Järhagens Folke SE65149/2020  154,5 p Äg: Niclas Larsson Abborrträsk 

Storuman: 

HäH Aspvägens Cato AS58836/2019  158 p Äg: André Fjällström Tärnaby 

Lycksele: 

JH Näverlidens Gry SE22100/2021  160 p Äg: André Tossman Lycksele 

Umeå Södra: 

JH  Alljaktens Diesel SE36328/2019  157,5 p Äg: Tomas Sandström Hörnsjö 

Södra Lappland: 

JH Sunnansjögårdens Tarzan SE30559/2020  145 p Äg: Erik Persson Åsele  

 

   d Motioner 

En inlämnad motion ang. mästerskap mellan älghundsraserna föredrogs av Peter Andersson då  

motionsställaren inte var närvarande. 

Styrelsens förslag: Avslag, vilket även blev årsmötets beslut. 

 



  e Övriga frågor 

Therese Långström, ny samordningsansvarig för viltspårprov, presenterade sig och berättade 

om sina planer för verksamheten. 

Till ny hedersmedlem i klubben utsågs Renée Lindsköld som under lång tid på olika sätt verkat för 

klubbens och älghundarnas bästa.    

 
18  §     Avslutning 
 
Ordet överlämnades till klubbens ordförande som tackade mötesordförande för ett väl genomfört 
arbete och överlämnade en tavla som ett tack från klubben. Årsmötet avslutades med ett tack till alla 
deltagare. 
 
 
 
 
Roland Sjögren 
Mötesordförande 
 
 
 
 
Olle Ljunggren                                Lars Dahl Carl-Olov Wikström  
Sekreterare                                     Justeringsperson Justeringsperson 
 
 
 


