
 

 

Stadgar för Norsjö/Skellefteå stövargille. 

§1. Norsjö/ Skellefteå stövargille har som syfte att fortlöpande förbättra 

våra stövarraser både exteriört och jaktligt samt verka för en god 

hundhållning och en bra jaktmoral. 

§2. Stövargillets angelägenheter sköts av en styrelse som består av 

ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt fem lokalombud. Samtliga 

utsedda av årsmötet. (På konstituerande styrelsemöte väljs kassör och en 

ledamot att var för sig stå som firmatecknare)  

§3.  Vid årsmötet utses två revisorer och en revisorsuppleant, samt en 

valberedning bestående av två personer. 

§4. Årsavgiften fastställs varje år vid årsmötet. 

§5. Kallelse till årsmöte eller extra möte skall genom styrelsens försorg 

meddelas till gillets medlemmar senast fjorton dagar före mötet. Eller på 

sätt som beslutats på föregående årsmöte. 

§6. Gillet bör medverka till att medlemmarna är anslutna till 

Västerbottens läns stövarklubb. 

§7.  Ifall beslut kommer att fattas om gillets upphörande skall detta ske 

på två på varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte. Minst 2/3 

av de röstande medlemmarna ska vara eniga. Fattas sådant beslut skall 

gillets tillgångar överföras till Västerbottens läns stövarklubb. 

§8. Förslag till ändringar av dessa stadgar kan endast behandlas på 

ordinarie årsmöte. För ändringsbeslutets giltighet fodras att ärendet 

kungjorts i kallelsen och att beslutet godkänns av minst 2/3 av de 

röstande medlemmarna. 



§9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma. 

 Justering av röstlängd.                                                                                                                                   

Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets 

ordförande skall justera protokollet. 

 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av gillets medlemmar. 

 Fråga om mötet blivet stadgeenligt utlyst. 

 Fastställande av dagordning. 

 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, revisorernas 

berättelse. 

 Fastställande av balans- och resultaträkning  

 Verksamhetsberättelse 

 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

 Val av ordförande – ett år. Två styrelseledamöter - två år. Fem ersättare/ 

kontaktombud – ett år. 

 Val av två revisorer och en revisorsuppleant - ett år. 

 Val av valberedning om minst två personer – ett år 

 

Stadgarna antagna av årsmötet 2016 


