Protokoll fört vid
Svenska Jämthundklubbens klubbmöte
i Sundsvall 2010-02-06
§1. Årsmötets öppnande.
Ordförande Peter Antonsson hälsar alla välkomna och passar även på att tacka Sven Tore Feet
samt Jukka Imonen för deras intressanta föredrag om den Nordiska älghundsunionen som
Svenska Jämthundklubben ser mycket positivt på. Därefter förklarar han mötet öppnat.
§2. Val av ordförande för mötet.
Till mötets ordförande valdes Thomas Eriksson.
Han tackade för förtroendet och inledde med sin syn på den nordiska älghundsunionen.
Thomas Eriksson blev därmed den första att svinga klubbens nya mötesklubba, skänkt av
Gerhard Stensson.
§3. Justering av röstlängd.
Mötet beslutar att justering av röstlängd tas upp vid behov.
§4. Anmälan av styrelsen utsedd sekreterare.
Styrelsen anmäler att Birgitta Salama utsetts till mötets sekreterare.
§5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kent Hansson och Peter Jansson.
§6. Godkännande av kallelse till årsmötet.
Peter Antonsson redogjorde att kallelse stått på hemsidan samt att kallelse har skickats ut med
inbetalningskort för medlemsavgiften. Mötet beslutar att godkänna kallelsen.
§7. Fastställande av dagordning.
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes.
§8. Styrelsens redovisning.
Jimmie Berglund redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och föredrog resultat- och
balansräkningen. Revisorernas berättelse lästes upp. Redogörelsen godkändes och lades till
handlingarna.
§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förslust.
Mötet godkände resultat- och balansräkningen och förlusten på 8433 kr.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
§11. Beslut om verksamhet för det kommande året.
Verksamhetsplanen för det kommande året delades ut och godkändes av mötet.
§12. Beslut om fastställande av budget samt kostnadsersättningar för funktionärer.
Budget för det kommande året fastställdes som förslaget. Kostnadsersättning för funktionärer
kvarstår, milersättning enligt statlig norm och inga arvoden utgår. Mötet godkänner detta.

§13. Beslut om medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
Mötet fastställde att medlemsavgiften för 2011 skall vara oförändrad, dvs 200 kr för ordinarie
medlem samt 50 kr för familjemedlem.
§14. Val av ordförande för Svenska Jämthundklubben för ett år.
Peter Antonsson omvaldes som ordförande. Han passade då på att tacka för förtroendet att
leda klubben ett år till.
§15. Val av två styrelseledamöter för en tid på två år samt två på ett år.
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid på två år valdes:
Birgitta Salama och Jimmie Berglund.
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid på ett år valdes:
Stefan Persson och Mats Andersson.
§16. Val av två revisorer.
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Lennart Edfors och Sylvia Axelsson.
§17. Val av revisorsuppleanter.
Till revisorsuppleanter för en tid av ett år omvaldes Lars Nilsson och Dennis Tossman.
§18. Val av tre ordinarie ledamöter till valberedningen.
Till valberedningen för en tid av ett år omvaldes Henrik Engman, Karl-Erik Envall och Peter
Svalen. Till sammankallande valdes Karl-Erik Envall.
§19. Beslut om omedelbar justering.
Mötet beslutar att omedelbart justera §14-18.
§20. Behandling av inkomna motioner.
• Mötet fastställde den inkomna motionen från Kjell Lennartsson och Fredrik Johansson
angående revideringen av jaktprovsreglerna. Motionen godkändes för att föras vidare
till SÄKs årsmöte.
§21. Styrelsens övriga ärenden.
• Kjell Lennartsson efterlyser indexlistor på hemsidan.
• Styrelsen efterlyser tydligare regler angående avels annonsering.
Mötet godkänner de förklaringar som styrelsen redovisat.
§22. Dragning av lotteriet.
Dragningen av lotteriet fastställdes under ledning av Peter Antonsson.
§23. Övriga frågor.
Inga övriga frågor ställdes.
§24. Årsmötets avslutande.
Thomas Eriksson tackade för sig och lämnade åter klubban till Peter Antonsson som i sin tur
tackade honom för en fin insatts med blommor och applåder.
Peter tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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