
 

 
 
 

Protokoll fört vid årsmöte 2019-03-10 
 
 
§ 1. Mötets öppnande. 
 Mötet öppnades av gillets ordförande Britta Lindgren 
 
§ 2.  Fastställande av dagordningen. 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3. Val av mötesordförande. 
 Till mötesordförande utsågs Kent Granlund. 
 
§ 4.  Val av mötessekreterare. 
 Till mötessekreterare utsågs Anette Asplund. 
 
§ 5. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 

årsmötets protokoll. 
 Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Ingrid Björne och Bo Jonsson. 
 
§ 6.  Upprättande av röstlängd. 
 Beslutades att röstlängd upprättas om behov föreligger. 
 
§ 7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 
 Fastslogs att mötet utlysts på hemsidan samt utskick i god tid varefter mötet besvarade 

frågan med ja. 
 
§ 8. Gillets verksamhetsberättelse 2018. 
 Gillets verksamhetsberättelse föredrogs av gillets ordförande Britta och lades med 

godkännande till handlingarna. 
 
§ 9. Kassarapport. 
 Kassabehållningen var vid årets slut 23 333,00. Kassarapporten visade att året gått med 

vinst på 12 704,00. 
 
§ 10. Revisionsberättelse. 
 Revisionsberättelsen föredrogs och lades därefter med godkännande till handlingarna. 
 
§ 11. Ansvarsfrihet för styrelse och kassör 2018. 
 Mötet beviljade styrelse och kassör ansvarsfrihet för år 2018. 
 
 
 
 



§ 12. Verksamhetsplanering 2019 
Gillets verksamhetsplan föredrogs av gillets ordförande Britta.  

 
§ 13. Val av gillesordförande 
 Till gillesordförande för 1 år omvaldes Britta Lindgren. 
 
§ 14. Val av ordinarie styrelseledamöter samt ersättare/kontaktpersoner. 

• Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Roger Grenholm och Lage 
Furberg. 

• Till styrelseersättare/kontaktpersoner för 1 år omval av Gunnar Wallström, 
Johan Axelsson, Folke Markström samt nyval av Tomas Jonsson och Leif 
Öström. 

  
§ 15. Val av ordinarie revisorer samt ersättare 
 Till ordinarie revisorer valdes Bo Renström och Gunther Richtman. 
 Mötet beslutade att ingen ersättare behövdes.  
 
§ 16. Val av valberedning 
 Till valberedning valdes Lauri Karinkanta och Eskil Johansson. 
 
§ 17. Inkomna motioner/förslag. 
 Inga motioner/förslag har kommit in. 
 
§ 18.  Medlemsavgift 2020 
 Beslutades om oförändrad medlemsavgift 100: -  
 
§ 19. Diskuterades hur man kan locka fler att intressera sig för stövarjakt och att få fler att 

vilja bli jaktprovs domare. Bla. framkom förslag om att ordna hundsläpp 21 augusti och 
ha genomgång av de olika bedömningsmomenten. Kom gärna med idéer till styrelsen. 

 
§ 20 Grillfest – litet intresse finns, så det blir ingen i år. 
 
§ 21 Reportage i tidningarna Stövaren och Norran. Förslag om att ha en media ansvarig. 

Lauri Karinkanta ska prata med Bernt Karlsson om ev. reportage. Är ju kul om det 
kommer ut i tidning om gillets aktiviteter. Förslag om att även starta sida på 
facebook/instagram. 

 
§ 22 Gillesmästerskapets utformning – olika förslag diskuterades och röstning med  
 handuppräckning gjordes. BESLUTAT att alla startande betalar in för ett HR-prov. 
 
§ 23 ”Vilket värde finns med stövargillet?” diskuterades. Gemenskap, aktiviteter, förslag om 

aktiviteter mottas gärna från medlemmar. 
 
§ 24 ”Hund som tagit jakt eller utställningsmerit under året”. Ingen medlem hade meddelat 

något angående detta inför årsmötet.  
 
§ 25 Övrigt 

• Hemsidan – Ingrid vill gärna att medlemmarna skickar in material som kan 
läggas upp på hemsidan, så den hålls ”levande”. Du och din hund har kanske 
varit på utställning, jaktprov - ta bild och och skriv något eller så kanske du har 
någon trevlig jaktdag att berätta om - skicka in! Det är ju kul för alla att se och 
läsa.  

 
 



§ 26 Mötet avslutades 
 Gillesordförande Britta Lindgren tackade mötesdeltagarna för visat intresse 

 
 
 
Boliden 2019-03-12 
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