
Dagordning vid Västsvenska Älghundklubben 

  

Digitalt Årsmöte söndagen den 7 mars. kl. 15.00  

 

 Årsmötets öppnade. 

Pär Bryntesson öppnade årsmötet och hälsade 33 mötesdeltagare välkomna till 

klubbens första digitala årsmöte. 

  

1. Justering av röstlängden. 

 Alla deltagare är medlemmar i klubben och avprickade. 

 

2. Val av stämmoordförande. 

 Magnus Jensen valdes till årsmötets ordförande. 

 

3.   Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet. 

 Anmäldes att Pär Bryntesson utsetts till protokollförare 

 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 

ordföranden ska justera protokollet. 

Årsmötet utsåg Christer Jörgensen och Dan Lagerstrand att jämte ordförande 

justera årsmötets protokoll. 

 

5. Beslut om närvaro - och yttranderätt förutom av lokalklubbens 

medlemmar. 

 Alla deltagare på mötet är medlemmar. 

 

6. Frågan om årsstämman blivit stadgeenligt utlyst. 

 Mötet beslutar att årsmötet är behörigt utlyst. 

 

7. Fastställande av dagordningen.  

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorns berättelse. 

 Verksamhetsberättelsen visades och redovisades av Pär Bryntesson. Balansrapport 

och resultaträkning visades och redovisades av kassören Mikael Kronstrand. 

Revisionsberättelsen visades och redovisades av Aron Andersson som inte hade 

några anmärkningar avseende klubbens räkenskaper eller beträffade förvaltning. 

 

Revisorerna Aron Andersson och Per-Åke Loftegård tillstyrker att klubbens 

styrelse i dess helhet beviljas ansvarsfrihet. 

  

9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust. 

Årsmötet beslutade att fastställa årets resultat på 40 725,06:- som överförs till 

2021 års bokslut. 

  

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

 Styrelsen upplyste om de tre uppdrag som föregående årsmöte hade givit dom. 

SM uttagning: Nya regler antogs på förra årsmötet med uttagning av de fem 

bästa hundarna mellan 21 augusti och 15 november plus föregående års bästa 

hund. SM-uttagningen genomfördes i mitten av december. 



Vandringspriser: Priserna blir kvar i klubben och tas med på årsmöten. 

Pristagare får med ett pris från klubben som de får behålla för evigt. 

Premiera domarinsatser: Styrelsen fick i uppdrag premiera domare som dömer 

många prov. De domarna som har dömt mellan 5–9 prov får en liten väska med 

plats för regelbok, penna och vattenfast block. De domare som dömt över 10 

prov får en värmeväst. 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Efter att tagit del av verksamhets- och revisionsberättelsen beslutar årsmötet att 

bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.   

 

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Styrelsen framlagda verksamhetsplan godkändes. 

 

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Styrelsen förslag på budget för år 2021 godkändes. 

 

C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår. 

Mötet beslutade att årsavgiften för år 2022 till medlemsavgift 300 kr. 

familjemedlem 50 kr 

 

Mötet beslutade att övriga avgifter för 2021. 

Anmälningsavgiften för älgjaktprov och älgspårprov, vildsvinsprov 350 kr. 

Kombiprov 500 kr. 

 

Domarersättning för jaktprov och älgspårprov 600 kr. 

Anmälningsavgift för utställningar är 310 kr (Beslut från SÄK) 

Kostnadsersättning för provledare 70 kr per anmält prov.  

Kostnadsersättning för provläsare 30 kr per läst prov. 

Utställningskommissarie 30 kr per anmäld hund.  

Kassör och ordförande 20 kr per medlem. 

Sekreterare 30 kr per medlem. 

Reseersättning 18:50:- per mil 

 

13.  Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelse samt val av ordförande 

och ledamöter i styrelsen enligt § 8. 

 Mötet beslutade att det skall vara oförändrat 9st ledamöter i styrelsen. 

 Mötet beslutade enhälligt att välja Pär Bryntesson VSÄK:s ordförande för år 

2021 

 Mötet beslutade att omvälja Bo Melkersson, Osborn Stockelberg, Mikael Mann, 

Mikael Mann på en tid av två år. 

 Mötet beslutade att ta ett fyllnadsval av Markus Andersson på ett år. 

 

14.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 

Mötet beslutade att välja revisorerna Aron Andersson och Per-Åke Loftegård på 

ett år. 

Mötet beslutade att välja revisorssuppleanterna Evert Jenhall och                                                       

Jan-Olof Eriksson på ett år.                                                 

 

15.  Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 



Årsmötet beslutade att Magnus Jensen blir sammankallade av valberedningen, 

Dan Lagerstrand väljs på två år. Stefan Vesterlund har ett år kvar. 

 

16.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

 Justeringen sker muntligt, efter att mötet godkänt att så sker. 

 

17.  Motioner och övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till ordinarie 

årsmöte eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan om 

sådant ärende skall vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling 

av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 

En motion har inkommit. Från Bo-Martin Bjelkenberg angående reglerna för 

SM-uttagning i VSÄK. Mötet behandlade motionen och det blev avslag av 

motionen. 

 

Dan Wikenstedt redogjorde förslaget på nya provregler för löshundsprov, 

ledhundsprov och älgspårprov innan omröstning. 

Fråga 1: Gällde om mötet kunde godkänna de nya provreglerna. 100% röstade 

ja. 

 

Fråga 2: Gällde moment 4 ståndskallsarbetets kvalitet. 10% röstade alternativ 1 

och 90% röstade alternativ 2.  

 

Fråga 3: Gällde Moment 5 vilja att förfölja flyende älg. 0 % röstade på 

alternativ 1 och 100% röstade på alternativ 2. 

 

Fråga 4: Gällde Moment 6 förmåga att ställa flyende älg. 83% röstade på 

alternativ 1 och 17% röstade på alternativ 2. 

 

 18. Mötets avslutande. 

 Pär Bryntesson tackade för visat intresse för första årsmötet i digital form, samt  

 tackade för förtroendet att fortsatt leda klubben. 

 

Efter mötet lottades ett par byxor ut som Kjell och Emil Lennartsson skänkt, de   

domare som dömt fem prov eller fler fick lotter. Vinnare blev Mikael 

Kronstrand. 

 

Per Svensk hade en redovisning av hittaalghund.se och hur man kan söka hundar 

på poäng i moment mm. 

 

Dan Lagerstrand tackades för ett bra och mångårigt arbete i styrelsen och 

Magnus Jensen som var mötesordförande på årsmötet tackades. 

 

_________________________ __________________________ 

Pär Bryntesson  Magnus Jensen 

Sekreterare.   Mötets. Ordf. 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Dan Lagerstrand  Christer Jörgensen 

Justeringsman.  Justeringsman 


