Klubbmötesprotokoll fört vid Svenska Jämthundklubbens
klubbmöte för verksamhetsåret 2011.
Plats: Best Western Hotell Gustav Fröding
Tid: Lördagen den 4/2

& 1.

Ordförande Peter Antonsson hälsade närvarande medlemmar välkomna
och öppnade klubbmötet.

& 2.

Mötet beslutade att vid behov justera röstlängden.

& 3.

Gunnar Glöersen Karlstad valdes till mötesordförande.

& 4.

Styrelsen anmälde Torbjörn Jansson Västerås som protokollförare för
klubbmötet.

& 5.

Dagordningen fastställdes och godkändes.

& 6.

Kallelsen till klubbmötet var enligt stadgarna och godkändes såleda.

& 7.

Mats Björn Torsby och Lars Göran Lindahl Åmotsfors valdes till
justeringsmän och tillika rösträknare vid behov. Dessa båda skall
tillsammans med mötets ordförande justera klubbmötesprotokollet.

& 8.

Klubbmötet beslutade att även icke medlemmar hade närvaro och
yttranderätt.

& 9.

Styrelsen verksamhetsberättelse föredrogs av Ordförande Peter Antonsson.
Årsbokslutet föredrogs av Kassören Jimmie Berglund och Revisorernas
rapport lästes upp.

& 10.

Efter en justering gällande årets positiva resultat påkallat av Kjell
Lennartsson Sätila fastställdes årets bokslut till + 146.688:-

& 11.

Ordförande Peter Antonsson föredrog de uppdrag styrelsen fått av
föregående klubbmöte. Detta lades till handlingarna

& 12.

Klubbmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen full och tacksam
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

& 13,

A. Klubbmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på
verksamhetsplan inför 2012.
B. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2013 och klubbmötet
beslutar enligt förslaget.
C. Styrelsen föreslår oförändrad budget inför nästkommande
verksamhetsår. Klubbmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

& 14.

Val av Ordförande för 1 År:
Omval Peter Antonsson
Val av ledamöter för 2 år:
Gabriel Västergård (nyval) för avgående Rikard Stockzell
Mats Andersson (omval)
Ovanstående personer föreslås av valberedningen och klubbmötet valde
enhälligt desamma.

& 15.

Lennart Edfors samt Sylvia Axelsson valdes till klubbens revisorer

& 16.

Valberedningen valdes av klubbmötet och består av Karl-Erik Envall
(sammankallande), Kjell Larsson och Stefan Högman.

& 17.

Klubbmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-16

& 18.

Inga motioner har kommit styrelsen tillkänna varför denna punkt
avslutades utan mer åtgärd.

& 19.

Styrelsens övriga ärende:
Kjell Lennartsson får på uppdrag av styrelsen informera om en
eftersöksbojkott startad i Svenljunga södra. Den kallas i dagligt tal
”Svenljungabojkotten”. Där kräver man att det tidigare riksdagsbeslutet
på 200 vargindivider jämt fördelade över landet skall råda och man kan
under rådande förhållanden inte acceptera att släppa eftersökshundar
inom vargområden för risken att hunden skall bli angripen av varg.
Det är således myndigheterna som själva får ta hand om dessa trafikeftersök som de enligt lag måste sköta.
Jämthundklubbens klubbmöte stödjer tanken bakom bojkotten ,det tages
till protokollet att det är upp till var och en att ta beslut i frågan.

&20.

Dragning av klubbens lotteri företogs och dragningslista biläggs
protokollet. Resultatet från dragningen läggs snarast möjligt ut på
hemsidan.

& 21.

Övriga frågor:
Klubbens styrelse föreslås att skaffa ett pg för att lättare kunna ta emot
betalningar från utlandet såsom medlemsavgifter o dyl.
Klubbmötet beslutade enligt förslaget.
Mats- Åke Renström föreslår styrelsen att hos SKK ansöka om bidrag på
50.000:- för att anordna avelsträff 2013.
Klubbmötet beslutade enligt förslaget.
Jaktprovskommittén föredrar skillnaderna mellan de föreslagna
gemensamma Nordiska jaktprovreglerna samt det andra förslaget som
ligger där vi får Nygamla regler med rätt att använda pejl vid
bedömningen.
Klubbmötet ställer sig positiv till tanken om gemensamma Nordiska
jaktprovregler. Styrelsen med jaktprovskommittén får mandat av
klubbmötet att välja det för rasen bästa förslaget om annan information
dyker upp.
Styrelsen får i uppdrag att tillsammans med jaktprovskommittén se över
uttagningsförfarandet till Jämthundsmästerskapet för att göra
mästerskapet ännu mer intressant i framtiden.
Styrelsen får av klubbmötet i uppdrag att se till så ett register över hundar
som under jaktprov skäller björn tas fram.

& 22.

Mötesordförande Gunnar Glöersen tackar för förtroendet att ha fått leda
dagens möte och avslutar mötet med att lämna över klubban till omvalde
Ordförande Peter Antonsson.
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