
 
Protokoll från årsmötet i NnBIK 

Sundsvall den 2012-03-25 
 
 
 

1. Vår ordf. Lotta hälsade oss välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
2. Till ordf. för årsmötet valdes Sven Magnusson, Matfors som tackade för förtroendet. 

 
3. Till sekr. för årsmötet valdes Björn Norlin, justerare av årsmötesprotokollet valdes 

Hans Feldt och Dan Holmgren. 
 

4. Godkändes att årsmötet blivit stadgeenligt kallat. 
 

5. Dagordningen godkändes. 
 

6. Lotta föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. 
Verksamhetsberättelsen godkändes med lite komplettering. Ingela Holmgren föredrar 
utställningsberättelsen och Björn föredrar drevprovsberättelsen. Vår kassör Mats 
Johansson föredrog årsbokslut med balans- och resultaträkning för det gångna året. 

 
7. Årsmötet fastställde balans och resultaträkningen som visade på en solid ekonomi för 

det gångna året. Vi ligger på ett saldo på c:a 75.000 kr. Årsmötet, har sedan tidigare år 
beslutat att vi ska binda en viss summa pengar på ett bankkonto under ett antal år, 
vilket är gjort.  

 
8. Revisionsberättelsen föredrogs av Curt Edström. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet 

för det gångna året med acklamation. 
 

9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året godkändes. Årsmötet 
beslutade att styrelsen skickar ut verksamhetsplanen till medlemmarna efter sommaren 
inför höstens aktiviteter. 

            Styrelsens förslag till rambudget för det kommande verksamhetsåret godkändes.                                                       
            Årsmötet beslutade att klubben sponsrar, fullt ut, uttagna hundar till  
            Regionmästerskapet samt ger uttagen hund till Har-SM från klubben ett bidrag med  
            1500 kr. 

10. Årsmötet beslutade att vi har 5 ledamöter, som tidigare, i styrelsen under kommande 
verksamhetsår. 

 
11. Årsmötet omvalde enhälligt Lotta Magnusson, Matfors som ordförande för NnBIK 

under det kommande verksamhetsåret med acklamation. 
 



12. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen. Björn Norlin, Mats Johansson 
och Hans Feldt omvaldes på 2 år.  Nyval på Ingela Holmgren, Örnsköldsvik, 1 år, efter 
Yvonne Sandberg. Örjan Lundell, Sollefteå har 1 år kvar. Nyvald suppl. blev Håkan 
Arlrestig, Härnösand  på 1 år.  

13. Till revisorer omvaldes Erik Sundberg, Köpmanholmen samt Curt Edström, Sundsvall 
på 1 år. Dan Holmgren nyvaldes som revisorsuppleant. 

 
14. Till valberedning omvaldes Dick Vedin, Nordingrå, Curt Edström, Sundsvall. Nyvald 

blev Torleif Jakobsson, Hassela efter Bo Åkerström. Curt blir sammankallande. 
 

15. Behandling av motioner som inkommit till årsmötet.    
 

Motion om meritering för jaktchampionat vid utställning, från Norrbottens 
Beagleklubb. Årsmötet föreslår avslag till motionen. 
Motion om kravet för jaktchampionat, från Sune Karlander, Haparanda. Årsmötet 
föreslår avslag till motionen.    
Motion angående kriterierna för årets utställningshund, från Norrbottens 
Beagleklubb. Årsmötet föreslår bifall till denna motion. 
Motion om Ungdomssatsning – Framtidens jägare, från J-HäBIK. Årsmötet 
föreslår bifall till denna motion. 
Motion till BF 2012 om agerande i vargfrågan, från Östsvenska Beagleklubben. 
Årsmötet föreslår bifall till denna motion. 
Motion till BF 2012 ang. Problem med tillgång på Drevprovsdomare, från 
Östsvenska Beagleklubben. Årsmötet föreslår avslag till motionen. 
Motion till BF, från Östergötlands Beagleklubb. Årsmötet föreslår avslag till 
motionen. 
Motion om återinförande av elitprov och tvådagarskval inför uttagning till SM, 
från Lars-Gunnar Svensson, Lysekil. Årsmötet föreslår avslag till motionen. 
BCS förslag för arrangemangets genomförande av Allround SM. Årsmötet bifaller 
förslaget med klubben synpunkter från vår delegat vid BF. 
BCS förslag till nya championatregler utifrån de nya drevprovsreglerna. 
Årsmötet bifaller förslaget med synpunkter från årsmötet genom vår delegat vid BF.   
BCS förslag om Utställningschampionat. Årsmötet föreslår avslag med synpunkter 
från årsmötet genom vår delegat på BF.                                                                                                  

 
16. Övriga frågor. 

- Dick informerade om arbetet centralt med de nya drevprovsreglerna. Nu har 
Stövarklubben avsagt sig fortsatt deltagande i arbetet med att ta fram ett 
gemensamt regelverk. Vidare, informerade han om att JPK  inbjuder alla LA 
för en träff om vår drevprovsverksamhet i Uppsala den 16-17/6. 

- Årsmötet beslutade att vår ordf. Lotta Magnusson blir vår delegat i det 
kommande BF i Södertälje, ersättare blir Björn Norlin. 

- Våra nuvarande Regler och Statuter vid våra tävlingar godkändes av årsmötet. 
- Game Fair dagarna den 30/6-1/7. Lotta och Sven Magnusson, Mats Johansson 

samt Britt-Marie Nyberg och Håkan Arlestig kommer att representera klubben 
under dagarna. Beslutades att en ”Roll Upp”, på vilken klubben kommer att 
vara synlig, beslutades att inköpas. Alla vid årsmötet uppmanades att söka 
sponsring av lottpriser. 

- Klubbens representanter i Region Nord beslutades vara som tidigare, Björn 
Norlin och Dick Vedin. 



   
      17.  Prisutdelning. Diplom för Provets Bästa Hund och Klubbmästare i Nordingrå med en         

       1:a ha, 45 Ep fick Storjordens Vilja, ägare Lars Norlin, Nordingrå. Diplom till Ozzy,  
             ägare Dan Holmgren, Örnsköldsvik, för Provets Bästa Hund, vinnare av  
             Regionmästerskapet i Bispgården med en 1:a Ha, 44 Ep samt ett diplom för ett 1:a  
             pris + ett 2:a pris Ha, 44 Ep vid ett drevprov i Örnsköldsvik samt för sin 2:a plats med  
             en 1:a Ha + 2:a Ha, 43 Ep vid Harkampen mot drevrarna. 
             Diplom för vinnare och Provets Bästa Hund vid Harkampen mot drevrarna, fick   
             Storjordens Mollie, ägare Håkan Arlestig, Härnösand med en 1:a Ha + 1:a Ha, 45 Ep,  
             samt ett diplom för ett 1:a pris Ha, 45 Ep och på 3:e plats vid klubbmästerskapet. 
             Storjordens Mollie fick även ett diplom och en inteckning i Storjordens Vandringspris 
             för Bästa Unghund på Hare för sina resultat under säsongen; 1+1 Ha, 1:a Ha samt 2:a            
             Ha.                    
             Diplom för sin 2:a plats vid klubbmästerskapet med en 1:a Ha, 48 Ep, fick  
             Yxnavikens Tuva, ägare Lotta Magnusson, Matfors. 
             Diplom till Ronja, ägare Alvar Jansson, Hudiksvall, vinnare vid drevprovet vid  
             Unghundsträffen i Nordingrå med en 3:a Ha, 36 Ep. 
             Diplom till Skrovelmyras Appe, ägare Björn Aspelin, Valbo, för en 1:a Ha, 43 Ep, vid  
             drevprov i Nordingrå, blev därmed klar SE JCH på tre olika djurslag. 
             Diplom för Bäst I Rasen (BIR) vid utställning i Örnsköldsvik fick  
             Trewelin Tristar Golf, ägare Yvonne Sandberg, Trehörningsjö.  
             Diplom för Bäst I Motsatt kön (BIM)  
             vid utställningen i Örnsköldsvik och i Sundsvall fick Gunfire Queen Aida, ägare  
             Yvonne Sandberg, Trehörningsjö.              
              

18.  Årsmötets ordf. Sven Magnusson tackade alla för visat intresse och överlämnade 
klubban till vår ordf. Lotta som förklarade årsmötet avslutat. 

 
 
 
                                                    Björn Norlin                                                                     
……………………………………            ………………………………………                 
Sven Magnusson, ordf.                               sekr. Björn Norlin 
 
 
……………………………………            ……………………………………… 
Hans Feldt, justerare                               Dan Holmgren, justerare 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Nedre Norrlands Beagleklubb avger härmed verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2011. 
 
Styrelsen har utgjorts av ordförande Lotta Magnusson, Matfors, sekreterare Hans Feldt, 
Njurunda, kassör Mats Johansson, Matfors, ledamot Yvonne Sandberg, Trehörningsjö, Örjan 
Lundell, Sollefteå, Björn Norlin, Härnösand och suppleant Ingela Holmgren, Örnsköldsvik. 
 
Yvonne Sandberg har under året valt att lämna sina uppdrag med omedelbar verkan. 
 
Lotta Magnusson, Mats Johansson och Hans Feldt har utgjort arbetsutskott. 
 
Jaktprovskommittén har utgjorts av Dick Wedin, Mädan, Björn Norlin, Bo Åkerström, Gävle 
och Torleif Jakobsen, Hassela. 
 
Utställningsansvarig har varit Yvonne Sandberg. 
 
Viltspårsansvarig har varit Gunnar Nyhman, Helgum. 
 
Lotta Magnusson har varit webmaster. 
 
Revisorer har varit Curt Edström, Sundsvall och Erik Sundberg, Köpmanholmen. 
 
Valberedning har utgjorts av Dick Wedin, sammankallande, Curt Edström och Bo Åkerström. 
 
Styrelsen har hållit 4 styrelsemöten under året varav 4 telefonmöten. 
 
Lokalavdelningen hade ca 80 medlemmar vid årets slut. 
 
Domarkonferensen den 27-28/8 ställdes in på grund av för få anmälda deltagare. 
 
Den 17-18/9 arrangerades en unghundsträff i Mädan med möjlighet att starta på jaktprov. Av 
sex anmälda hundar startades fem på jaktprov. 
 
Klubben har arrangerat tre ordinarie drevprov under året, Nordingrå 7-9/10 med sex startande 
hundar, Hassela 17-19/10, ingen startande hund, Nordingrå 22-23/10 med fyra startande 
hundar. 
 
På drevprov under säsongen har startats 13 hundar. 
 
Klubben har haft en utställning 26/2 i Gideå i samarbete med Västernorrlands Stövarklubb 
med 11 anmälda hundar. 
 
Den 20/8 hade klubben utställning i Hassela i samarrangemang med Gävleborgs Stövarklubb. 
10 hundar ställdes ut. 
 
Klubben har inte haft någon aktivitet eller startande i viltspår. 
 



I Norrlandsmästerskapet representerades Nedre Norrland av Storjordens Vilja och Ozzy. Ozzy 
blev Norrlandsmästare och gick som en av tre hundar vidare till SM, Storjordens Vilja 
startades inte dag två på grund av skada. 
 
I SM placerade sig Ozzy på femte plats. 
 
Vi har valt att fortsätta samarbetet med Västernorrlands- och Gävleborgs Stövarklubbar 
gällande i första hand utställningar. 
 
Redovisning från kommittér och ansvariga finns separat. 
 
Styrelsen tackar för ett gott samarbete och ser framtiden an med tillförsikt då klubben har god 
föryngring bland både hundar och hundägare. Särskilt glädjande är att flera av klubbens 
hundar dessutom syns i rikstäckande sammanhang! 
 
Matfors 2012-03-05 
 
 
 
 
Lotta Magnusson Mats Johansson Hans Feldt 
 
 
 
 
Björn Norlin  Örjan Lundell Yvonne Sandberg  
 
 
 
 
Ingela Holmgren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsplan år 2012-2013 
Nedre Norrlands Beagleklubb 

 
Årsmöte i Sundsvall den 25 mars 2012 

 
Utställningar 

 
Utställning i Sollefteå tillsammans med Västernorrlands Stövarklubb 13 maj 

Domare: Lars Widén 
 

Utställning i Hassela tillsammans med Gävleborgs Stövarklubb 19 augusti 
Domare: Lars Widén 

 
Anmälningar till utställningarna skickas till Ingela Holmgren. 

Tel. 070-252 78 67, e-mail: dan.ingela@telia.com   
 

Viltspår 
Anmälningar och upplysningar till Gunnar Nyhman, Helgum. 

Tel. 0620-43060, e-mail: gunnar.nyhman@spray.se  
 

Drevprov i Nedre Norrlands Beagleklubb säsongen 2012-2013 
 

Unghundsträff i Nordingrå, Hösten 2012 
Ansvarig: Dick Vedin tel. 070-288 00 12 

 
Domarkonferens i Nordingrå 

25-26 augusti 2012 
Deltagare från alla drivande raser. 

Ansvarig: Dick Wedin 070-288 00 12 
 

Drevprov 

 
1 september 2012 tom 28 februari 2013. 

Ansvarig kommissarie Björn Norlin 070-206 00 96 
 

Ordinarie drevprov. 
 

Nordingrå 6-7/10, 2012 
Ansvarig: Björn Norlin 0611-198 23 Mobil: 070-206 00 96 

 
 



Hassela, tillika klubbmästerskap 15-17/10, 2012 
Ansvarig: Torleif Jakobsen 070-373 64 74 

 
Harkampen 

Nordingrå 20-21/10, 2012 
Ansvarig: Dick Wedin 070-288 00 12 

 
Alla anmälningar skickas till Björn Norlin. 

Tel. 070.206 00 96, e-mail: bjorn.m.norlin@telia.com 
 

Startavgiften, 450 kronor, betalas till NnBlK’s PG 639465-4 med hundens namn 
och ditt eget namn. I startavgiften ingår domarens arvode och ev. resor. 

 
Budget 

för drevprovs- och tävlingsverksamheten för NNBIK. 
Inkomster  
22 starter á   450:- kronor inkl domararvode         6750:- 
5 första gångstarter och start i Harkampen gratis. 
========================================== 
Utgifter. 
 
ODP + DP och Harkamp 
 
Domare:   Arvoden                                                  400:- 
                  Resor                                                    3100:- 
 
Regionmästerskap 
Mat/Logi och provavgift                                        5000:-          
       
SM 
Bidrag för ev. hund från NnBIK                            1500:- 
 
Domarkonferns i Nordingrå ned drever, tax. 
Mat/ Logi                                                              1000:- 
 
Unghundsträff Nordingrå  
Ca 15 delt. med logi och mat                                2500:- 
 
Oförutsett                                                              1500:- 
________________________________________________ 
Summa kostnader:                                             15.000:- 
=========================================== 
Resultat Verksamhetsåret                                   -8250:- 



Regler och statuter för tävlingssäsongen 2012-13 
 

Tävlingsbetämmelser, prov och uttagningar 
 

Ordinarie Drevprov 
 

Nordingråprovet 
Provets bästa hund utses. 

Provet gäller alla 3 tillåtna djurslag. Bästa hund uttas enligt SM-reglerna oavsett 
djurart. Förutom äran får hundägaren ett vackert diplom. För pris - provets bästa 

hund – gäller minst prisdrev. 
 

Hasselaprovet, tillika klubbmästerskap  
Provets bästa hund utses. Se ovan 

 
Harkampen i Nordingrå 

 en ordinarie drevprovstävling mellan NnBIK och Västernorrlands Dreverklubb. 
2 av våra unga, lovande hundar tas ut av vår drevprovskommité, hundar som 

inte är färdiga champions. Diplom utdelas till vinnaren. 
 

Klubbmästare 
Klubbens bästa hund vid vårt klubbmästerskap blir klubbmästare. Vinnaren av 
klubbmästerskapet uttas enligt SM-reglerna oavsett djurart. Prisdrev krävs. Om 

det inte blir något prisdrev vid klubbmästerskapet koras ingen klubbmästare. 
Om så blir fallet vid klubbmästerskapet, koras ”Årets Prestation” till den hund, 

från klubben, som har det bästa provresultaten, sett över hela provsäsongen. 
 

Uttagningsregler 
 

Regionmästerskapet 
Bästa harhund med prisdrev vid klubbmästerskapet är direktkvalificerad till 

Regionmästerskapet. Andra hund + reserv, från klubben, tas ut av vår 
Drevrovskommité som är vald av årsmötet. Skulle inget prisdrev på hare ske vid 
klubbmästerskapet uttas alla hundar enligt följande: 1:a pris = 3 poäng, 2:a = 2 

poäng, 3:e pris = 1 poäng, föregående års resultat halveras i poäng. Vid lika 
poäng, räknas drev som inte gått till pris och i sista hand hund med bästa Ep. 

 
Eventuella protester, gällande tävlingsverksamheten behandlas av den valda 

Drevprovskommitén. Beslut mot uttagningar kan ej överklagas. 
 

 
 
 



Statuter för Region Nord 
(fastställda 20100407) 

 
Region Nord omfattar de 5 nordligaste lokalklubbarna. 

 
Ansvaret för regionsamarbetet åligger de 5 lokalklubbarna. 

 
Verksamhetsåret innefattar 1 april – 31 mars. 

 
Arbetsuppgifter 

1. Att anordna Regionmästerskap och ta fram tävlingsregler för dessa. 
2. Att ta ut hundar till Har-SM efter fastställda regelverk. 
3. Att föreslå 2 representanter (ord. och ersättare) till Centrala Drevprovskommitén. 
4. Att förvalta de medel som BCS, BF och lokalklubbarna ställer till förfogande. 
5. Att föra regionens talan gentemot BCS, gällande drevprovsfrågor. 
6. Att ha regelbundna avelsfrågemöten. 

 
Organisation 

1. Varje LA utser en ordinarie och en ersättare (helst inte ordf) till en regionstyrelse. 
Ersättare äger rätt att delta vid sammanträde. 

2. LA väcker frågor och förslag i regionstyrelse via sina valda representanter. 
3. Styrelsen utser inom sig sammankallande, kassör och sekreterare. Dessa utgör 

arbetsutskott. 
4. Styrelsen ska ha minst två protokollförda sammanträden/år. Dessa bör förläggas vecka 

9 och 40. Protokollen skickas till resp. LA och centrala JPK. 
5. Dagordning inför möte skall vara medlemmarna tillhanda minst 10 dagar före möte. 
6. Protokoll skall finnas tillgänglig för resp. LA och dess årsmöte. 

 
Ekonomi 

1. Bidrag från BCS om 8000:- kr/år, för närvarande. 
2. Administrativt bidrag från resp. LA om 200:-/år. Skall inbetalas senast 1/9. 

 
Tävlingsregler för Regionmästerskap 

1. Varje LA får anmäla 2 hundar + reserv. 
2. Anmälan skall inlämnas senast en vecka före mästerskapet. 
3. Anmäld hund skall åtföljas av domarnamn med adress och tel.nummer. 
4. Av LA anmäld hund, som vid starttillfället saknar domare, äger ej rätt att starta. 
5. Ekonomiskt bidrag till resor enl. särskilda bestämmelser. 
6. Hundar placeras i tävlingen enligt SM-reglerna. 
7. I övrigt tävlas det enligt gällande bestämmelser i regelboken. 
8. Tävlingen ska äga rum vecka 45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

       

   
Resultat och Balansräkning NNBK 2011 

       

  
Resultaträkning  

   

  
4130-Drevprov kostnader 

 
-8 524,00 kr 

  
3111-Drevprov Intäkter 

  
6 250,00 kr 

  
3320-Annons/Sponsring 

 
25 676,25 kr 

  
6211-Telefon 

  
-150,00 kr 

  
6250-Porto 

   
-1 104,00 kr 

  
3110-Utställning Intäkter 

 
4 200,00 kr 

  
4110-Utställning kostnader 

 
-4 232,00 kr 

  
3120-Intäkter Lotteri 

  
260,00 kr 

  
5800-Resekostnader 

  
-160,00 kr 

  
3900-Medlemsavgifer 

  
1 490,00 kr 

  
3540-Försäljning kläder/material 

 
0,00 kr 

  
4131-Konferans/möte 

  
-2 956,00 kr 

  
5801-Resekostnader Drevprov 

 
-10 692,50 kr 

  
5830-Kost & Logi Drevprov 

 
-9 523,00 kr 

  
5802-Drivmedel Drevprov 

 
0,00 kr 

  
6570-Bankkostnader 

  
-606,00 kr 

  
4000-Inköp Övrigt 

  
-1 802,00 kr 

  
8310-Ränteintäckter     

        304,10 
kr  

  
Årets Resultat 

  
-1 569  

       

  
Balansräkning 

   

       

  
Tillgångar 

   

       

  
Kassa 

   
31969 

  
Sparkonto Bank 

  
40304 

  
          

  
Summa tillgångar 

  
72273 

       

  
Skulder & eget kapital 

  

       

  
Balanserat resultat 

  
73842 

  
Årets resultat 

  
-1569  

  
          

  
Summa Skulder&Eget kaptal 

 
72273 

  
          

  
Diff balansomslutning 

 
0 

 


