Årsmötesprotokoll för Norsjö/Skellefteå stövargille 2020-03-15
1 Mötets öppnande
Ordförande Britta Lindgren öppnade mötet.
2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.
3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Kent Granlund.
4 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Folke Markström.
5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte
ordförande justera årsmötesprotokollet
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bo Jonsson och Lage Furberg.
6 Upprättande av röstlängd
Mötet beslutade att upprätta röstlängd vid behov.
7 Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt
Fastslogs att mötet utlysts via utskick till medlemmar samt genom annons på hemsida
och Facebook.
8 Gillets verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Britta Lindgren och godkändes av mötet.
9 Kassarapport
Gillets tillgångar vid årets slut uppgick till 27 006:- med en årsvinst av 3 673:10 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet.

11 Ansvarsfrihet för styrelse och kassör
Mötet beviljade styrelse och kassör ansvarsfrihet för 2019.
12 Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplanen för 2020 föredrogs av Britta Lindgren och godkändes av mötet.
13 Val av ordförande på 1 år
Som ordförande för gillet omvaldes Britta Lindgren.
14 Val av ordinarie styrelseledamöter 2 st på 2 år
Som ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Håkan Johansson och Anette
Asplund.
15 Val av lokalombud/kontaktpersoner 5 st på 1 år
Till lokalombud/kontaktpersoner valdes Gunnar Wallström, Leif Öström, Folke
Markström, Roger Berggren, Tomas Jonsson.
16 Val av 2 ordinarie revisorer samt ersättare
Till revisorer valdes Bo Renström och Günther Richtmann
17 Val av valberedning
som valberedning valdes Sven-Erik Lundberg, Bo Jonsson och Lauri Karinkanta.
18 Inkomna motioner/förslag
Inga motioner eller förslag har inkommit.
19 Värdegrund för gillet
Ett förslag på värdegrund som utarbetats av styrelsen presenterades och mötet
beslutade att jobba efter den.
20 Information om arbetet att sprida kunskap om och locka fler
till stövarjakt
Ett kompendium om stövarjakt som utarbetats av styrelsen presenterades för mötet som
beslutade att det kunde användas för information och presentation av stövarjakten.
21 Idéer och förslag på vad vi i gillet tillsammans kan göra/ordna
En grupp ur styrelsen har under året besökt en jägarutbildning och berättat om stövare
och stövarjakt.
Styrelsen öppnar upp för förslag på aktiviteter.
22 Att skriva små reportage till ”Stövaren”
Beslutades att den som vill och har lust kan skriva om gillets verksamhet, skicka in till
”Stövaren” och underteckna med Norsjö/Skellefteå Stövargille.
23 Medlemsavgift för 2021
Medlemsavgiften beslutades till 100:- för år 2021.

24 Övriga frågor
Vikten av HD-röntgen samt rapporteringen av fällt vilt diskuterades.
25 Mötet avslutades
Gillets ordförande Britta Lindgren tackade mötesdeltagarna för visat intresse och
förklarade mötet för avslutat.
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