
 

 

Protokoll 

Årsmöte den 2022-03-27 

 
1. Ordf. hälsade välkommen och öppnade därmed årsmötet. 

 
2. Till ordförande för årsmötet valdes Sture Österlund. 

 
3. Till sekreterare vid årsmötet valdes Björn Norlin. 

 
4. Till två justerare tillika rösträknare valdes Torleif Jakobsen och Curt 

Edström.   
 

5. Godkändes att årsmötet var stadgeenligt kallat via epost och på klubbens 
hemsida. 

 
6. Dagordningen fastställdes med ett tillägg att vi under punkt 20 tar upp i 

våra lokala drevprovsregler. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, JPK:s berättelse och 
Utställningskommiténs berättelse för föregående år föredrogs av vår ordf. 
Björn Norlin. Årsbokslut med balans- och resultaträkning föredrogs av vår 
kassör Mats Johansson. Revisorernas berättelse föredrogs av vår revisor 
Curt Edström. 

 
8. Balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 

eller förlust fastställdes. 
 

9. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för vår klubbverksamhet. 
 

10. A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes. 
B. Styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår 
godkändes. 
 

11. Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen utökas med en 
ledamot. Styrelsen består nu av ordf. samt 6 ledamöter samt 2 
suppleanter. 

 
13. Till ordförande intill nästa årsmöte omvaldes Björn Norlin. 
 
14. Till ordinarie ledamöter valdes Heikki Rissanen, nyval 2 år, Mats 

Johansson, omval 2 år, Ingela Holmgren, omval 2 år, Johan Jakobsen, 
nyval 1 år, Torleif Jakobsen och Sven Magnusson har ett år kvar. Till 
suppleanter valdes Nina Nordqvist, omval 1 år samt Emily Elfving, nyval 1 
år. 



 

 

15. Till ordinarie revisorer valdes Susanne Forsén Rissanen, 1 år samt Britt-
Inger Molin Ingelsson, 1 år. Till revisorssuppleant omvaldes Dan Holmgren 
på 1 år. 
 

16. Till valberedning omvaldes Lotta Magnusson (sammankallande), Sture 
Österlund samt Johan Åhs. 

 
17. Punkterna 13-16 justerades. 
 
18. Behandling av förslag och motioner. 

Inkommit en motion angående ett Allround-SM från SsBIK, som innebär att 
vi har bara ett enda SM/år men på alla tillåtna djurslag, vilken inte 
tillstyrktes av årsmötet. Inkommit även en proposition från centralstyrelsen 
att upphöra med Klövvilts-SM, vilken inte tillstyrktes av årsmötet. 

                En motion från Curt Edström om ändringar i SM reglernas poängberäkning    
                godkändes av mötet för vidarebefordran till centralstyrelsen. 

 
19. Bästa unghund drevprov på hare delas inte ut i år då ingen hund före 3 års 

ålder fått något prisdrev på hare. Klubbmästare blev Millhunters Körven, 
äg. Johan Jakobsen, Hassela som prisades med ett diplom. Diplom fick 
även Millhunters Körven för en 3:a Hare, Bästa hund på Hasselaprovet 
blev Wilda, äg. Gunilla Nestorsson, Ilsbo, prisades med ett diplom. Diplom 
fick även Wilda för en 1:a hare. Bästa hund vid Nordingråprovet blev 
Daglegans Solklara Diva, äg. Sven Magnusson, Matfors , prisades med ett 
diplom. Diplom fick även Daglegans Solklara Diva för en 1:a + 3:a hare. 
Diplom fick även Mallwick´s Chain Breaker, äg. Nina Nordqvist för en 2:a 
Rå i unghundsklass (UKL), Mallwik´s Greenhouse Effect, äg. Jonas Björ, 
Rättvik, för en 1:a Rå, Alma, äg. Keijo Naisniemi, Iggesund för en 3:a Rå, 
Uggleskogens Bosse, äg. Björn Norlin, Nordingrå för en 1:a hare. 

 
20. Våra lokala drevprovsregler justerades under årsmötet. De viktigaste 

ändringarna var att hundägare vid drevprov ansvarar för att kontakta och 
boka domare till provet, även om klubben kan vara behjälplig. Hundägaren 
står för ev. resekostnader för domaren, alltså inte klubben. 
Det kommer även att finnas en domarlista på tillgängliga domare med 
telefonnummer på klubbens hemsida.  
Drevprovsavgiften blir som nu 600 kr, men kostnaden för första start blir 
300 kr. 
De lokala drevprovsreglerna och avgifter kommer att finnas uppdaterade 
på NnBIK:s hemsida. 

21. Ordf. Sture Österlund tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
 
Som avslutning till kaffet med smörgåstårta fick vi lyssna på Örjan Lundell, Sollefteå, 
när han beskrev Centrala Avelskommiténs historia från tiden han själv satt som ordf. 
för kommitén. 
Sture Österlund, ordf.  Björn Norlin, sekr. Torleif Jakobsen, justerare, Curt Edström 

  S.Ö.                        B.N.                     T.J.                           C.E. justerare 


