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Protokoll från Årsmötet i Nedre Norrlands Beagleklubb 
den 20100328 

 
1. Vår ordf. Lotta Magnusson hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade därefter 

mötet öppnat. 
2. Röstlängden justerades. 

 
3. Till ordf. för årsmötet valdes Sven Magnusson. 

 
4. Till sekreterare för årsmötet valdes undertecknad. 

 
5. Till justerare samt tillika rösträknare för årsmötet valdes Curt Edström och Claes 

Staffansson. 
6. Årsmötet beslutade yttranderätt men ej beslutanderätt för icke medlems närvaro vid 

årsmötet. 
7. Kallelsen i tid till årsmötet godkändes, dock skall protokollet skickas ut till alla våra 

medlemmar med tanke på vår försummelse med för lågt porto vid utskicket. 
 

8. Dagordningen fastställdes efter några tillägg under övriga ärende. 
 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning samt 
revisorernas berättelse. 
Klubbens ordf. Lotta föredrog verksamhetsberättelsen för årsmötet. Vår kassör Hans 
Feldt redovisade årsbokslutet med balans och resultaträkning. Claes Staffansson läste 
upp revisorernas berättelse för årsmötet. 

 
10. Årsmötet beslutade fastställa kassörens balans- och resultaträkning som visade en   

vinst  på 3169:30 kr. 
 

11. Årsmötet gav styrelsen ansvarfrihet för det gångna året 
 

12. Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår efter vissa justeringar. 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. 

 
      13. Årsmötet beslutade om 7 ledamöter samt 1 suppleant i styrelsen, lika antal som    

      det gångna året. 
 

      14. Till ordf. för klubben det kommande verksamhetsåret omvaldes Lotta Magnusson       
      enhälligt. 
 

      15. Val av ledamöter i styrelsen.  
            Mats Johansson, Hans Feldt och Björn Norlin omvaldes på 2 år. 
            Linda Bruneryd har meddelat att hon avgår som suppleant. Örjan Lundell  
            valdes som ny suppleant i styrelsen på 1 år. NnBIK:s styrelse består efter årsmötet av  
            följande personer; Lotta Magnusson, Mats Johansson, Hans Feldt, Björn Norlin, Leif  
            Sandbäcken, Per Edh, Yvonne Sandberg samt Örjan Lundell som suppleant. 
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     16. Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant. 
     Erik Blom, revisor och Britt-Marie blom, revisorssuppleant har meddelat att de avgår. 
     Till ny revisor valdes Hans Nordkvist på 1 år. Till ny revisorssuppleant valdes Curt 
     Edström. Erik Sundberg omvaldes som revisor på 1 år. 

 
     17. Val av valberedning (1 år). 
           Claes Staffansson har meddelat att han avgår. Valberedningen består av följande 
           personer efter årsmötet; Curt Edström (omval), Dick Vedin (omval), Bo Åkerström      
           (sammankallande, nyval) 
            
     18. Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 14-17. 
 
     19. Behandling av insända motioner. 
           De motioner som behandlades vid årsmötet var de som var insända till BF 2010 från 
           oss och övriga lokalavdelningar. 
           Angående Stödmedlemsskap, vår egen motion. Här föreslår BCS avslag. BCS har  
           Beslutat att kassören skriver ett förslag om att stödja LA på annat sätt. 
           Angående Att konstatera drevdjurets art, vår egen motion. BCS föreslår avslag. 
           Årsmötet beslutade att vi drar tillbaka denna motion med tanke på det pågående 
           regelrevideringsarbetet. 
           Angående Förändring av koder och kodnycklar, vår egen motion. BCS föreslår att 
           vår motion tas upp i pågående regelrevideringsarbete och behandlas i motionens anda. 
           Angående Samspel och Samarbete, vår egen motion. BCS föreslår att vår motion tas  
           upp i pågående regelrevideringsarbete och behandlas i motionens anda. 
           Angående förslag till ändrade DP-regler, RR-prov, från Sydsvenska BIK. Årsmötet 
           beslutade att följa BCS förslag att denna motion tas upp i pågående  
           regelrevideringsarbete och behandlas i motionens anda. 
           Angående Fler provdagar för ordinarie- och internationella drevprov, från  
           Norrbottens BIK. BCS föreslår att denna motion tas upp i regelrevideringsarbetet och  
           behandlas i motionens anda. Årsmötet stödjer BCS förslag men menar att det innebär  
           en särskrivningsregel särskilt för Beagle, när inte detta berör de andra hundklubbarna. 
           Angående Motion om att Beagle ska kunna bli viltspårchampion, från V-Dals BIK. 
           BCS föreslår tillstyrkan av denna motion. Årsmötet stödjer förslaget om Beaglen är  
           sedan tidigare, Jaktchampion och utlänsk Beagle har sedan tidigare ett 1:a pris i  
           Sverige. 
           Angående ett Beagle-SM som är öppet för alla, från Östsvenska BIK. Innebär att man  
           ska kunna vinna Beagle-SM med drevpris på hare, rå eller räv. BCS föreslår tillstyrkan 
           av denna motion. Som denna motion är skriven, föreslår årsmötet avslag av denna  
           motion. Vi kan tillstyrka den under förutsättning, att vi även arrangerar ett Har-SM. 
           Angående Slopande av kravet på att ett av förstapris i championatet skall vara  

          erövrat på ett ordinarie drevprov, från Östsvenska BIK. Årsmötet stödjer BCS förslag 
          att avslå denna motion p.g.a. våra championbestämmelser. 
 
    20. Övriga ärenden. 
          Regler och statuter från år 2009.  
          Angående Klubbmästerskapet, beslutade årsmötet att Klubbens bästa hund 
          vid Hasselaprovet blir årets klubbmästare. Om det inte blir något prisdrev vid detta                 
          ODP, koras ingen klubbmästare. Om så blir fallet, koras ”Årets Prestation” till den 
          hund från klubben som har det bästa provresultaten, sett över hela drevprovssäsongen. 
          Angående organisation för regionsamarbetet, ansåg årsmötet att det bör tas upp till  
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         diskussion vid årets BF. 
         Klubbens delegat till BF. Årsmötet valde Björn Norlin till klubbens delegat. Till reserv  
         valdes Claes Staffansson. 
         Framtagande av en ny logotype för klubben. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att jobba  
         vidare med uppgiften och använda hemsidan till att få medlemmarnas sypunkter. 
 
   21. Årsmötets ordf. Sven överlämnade klubban till Lotta som tackade alla vid årsmötet för  
         visat intresse och förklarade därmed årsmötet avslutat. 
 
         Därefter avslutade vi med prisutdelning. 
         Klubbmästare och Provets Bästa Hund vid ODP i Nordingrå blev Yxnavikens Tuva med 
         1+1 ha, 49 ep, D-cert, äg. Lotta Magnusson, Matfors. Hon tilldelades diplom och  
         plaketter. 
         Lotta har instiftat ett nytt vandringspris i klubben för bästa prestation under året utifrån 
         hundens ålder. Till årets bästa prestation utsågs Storjordens Ville med en 1:a ha, 45 ep  
         vid drevprov den 090924 i Nordingrå samt en 2:a ha, 43 ep vid ODP den 091003 på  
         klubbmästerskapet i Nordingrå, äg. Hans Nordkvist, Sollefteå. Han tilldelades diplom  
         och plaketter. 
         Skrovelmyrans Appe blev Provets Bästa Hund vid ODP i Hassela med en 1:a räv, 45 ep, 
         äg. Björn Aspelin, Valbo. Han får ett diplom från klubben. 
         Kärrbackens Maja blev klubbens bästa hund vid ODP i Hassela med en 2:a ha, 42 ep,  
         äg. Sune Pettersson, Hudiksvall. Han får ett diplom och plaketter. 
         Silla, äg. Örjan Lundell, Sollefteå, fick ett diplom och plaketter för en 1:a ha, 44 ep, vid 
         drevprov den 091121 i Nordingrå. 
         Storjordens Valle, äg. Mats Johansson, Sundsvall, får ett diplom och plaketter för en 1:a     
         ha, 45 ep, vid drevprov den 091128. 
 
 
 Sven Magnusson           Björn Norlin            

Curt Edström                Claes Staffansson 

……………………….  …………………..   ………………………   ………………………… 
 
Sven Magnusson, ordf.  Björn Norlin, sekr.   Curt Edstöm, justerare    Claes Staffansson, just. 
 
 
 
          
           


