Årsmötesprotokoll

3 mars 2013

§ 1. Mötets öppnande – justering av röstlängd Per Sandberg, Håkan Stenberg, Annika Stenberg,
David Öberg, David Brännström, Daniel Lång, Steve Johansson, John-Olov Johansson, Monica Lång, LE Persson, Anders Fältman, Oskar Lundström, Anders Enkvist, Thor Lundström Karl-Erik Jonsson,
Alfons Karlsson och Susanne Gudmunds.
§ 2. Val av Ordförande för mötet – Alfons Karlsson samt Sekreterare – Susanne Gudmunds och
Justerare – David Brännström och John-Olov Johansson.
§ 3. Årsmötets utlysande – är det stadgeenligt? Ja, kallelsen skedde via utskick och via hemsidan
drygt två veckor innan utsatt mötesdatum.

§ 4. Fastställande av dagordningen med tillägg under § 8a – söka dispens för David B som
kommissarie och fullmäktige för Skellefteå ordinarie prov.

§ 5.

Styrelsens årsredovisning för år 2012

a.

Verksamhetsberättelse – se bilaga 1.

b.

Balans och resultaträkning – se bilaga 2.

c.
Avelsrådets arbete – har fått förfrågningar om valpkullar men inte fått information om
parningar som gjorts. Hjälper även till med provparningar och samråd inför parning.
d.

Revisorernas berättelse – se bilaga 3 + 4.

§ 6. Fastställande av balans- och resultaträkning – vinst/förlust. Årets resultat är en förlust på kr
6248,27. Det är kostnad för deltagande i BF, domarkonferens ang. nya drevprovsregler, Norrlands
Mästerskapet och Beagle SM.

§ 7.

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet – Beviljas av revisorerna och av årsmötet.

§ 8.

Verksamhetsplan för år 2013

a.
Lycksele VO ordinarie prov 3-7 oktober 2013, Anders Fältman kommissarie och fullmäktige.
Skellefteå VO ordinarie prov 25-27 oktober 2013, David Brännström kommissarie och fullmäktige.
Ansökan om dispens för David B som varit certifierad drevprovsdomare för kort tid men som har
erfarenhet sen tonåren av jakt och drev, dessutom kommer Anders Fältman att finnas till stöd och
hjälp. Skellefteåprovet hålls endast om dispensen för David B godkänns. De närvarande
drevprovsdomarna anser att David kommer att klara detta och kommer att stöttas av dem.
Särskilt drevprov sker från 1 september 2013 – 28 februari 2014, kommissarie och fullmäktige Anders Fältman.

b.

Samarbete vid drevprov med andra klubbar i Västerbotten? Frågan bordläggs tillsvidare.

c.
Kriterier för deltagande i Regionsuttagning? Hundens sammanlagda resultat från dess samtliga
prov under gällande säsong fram till sista anmälningsdag för Norrlands Mästerskapet och
regionsuttagning för Beagle SM. Norrlandsmästerskapet avgörs veckan innan Beagle SM.
d. Kost och logi för domare som deltar vid regionsuttagning och SM ska ersättas. Kost och logi
samt anmälningsavgift för max två deltagande hundar med förare vid regionsuttagning samt för en
hund med förare vid eventuellt deltagande i Beagle SM och NM.
e. Avgiften för deltagande hund vid utställning beslutades till kr 300 i samtliga klasser förutom
valp- och veteranklass som även tillsvidare kostar kr 100 per deltagande hund.
Avgiften för deltagande hund vid drevprov beslutades till kr 500 varav kr 300 går till domaren och är
en höjning från kr 325 varav kr 200 gått till domare. Första gångs startande hund betalar endast kr
300 som går till domaren.
Om domaren behöver använda egen bil ska ersättning göras upp på plats med hundföraren.
f.
Utställningar år 2013, 2014 och 2015
Utställningen2013-08-17 anordnas av Västerbottens Dreverklubb som då står för kiosken och all
organisation. Därmed startar Beagleutställningen kl. 9.00 och senast 8.45 ska hunden vara på plats
för besiktning och att få nummer lapp. Platsen är Flurkmark och domare är Kurt Nilsson från Piteå
med frun som ringsekreterare. Skulle antalet totala hundar överstiga 50 st är ringsekreterare Carina
Lindfors tillfrågad och har sagt ja till att ställa upp. Senaste anmälningsdag är 1 augusti.
Utställningen år 2014-08-16 anordnas av oss och platsen är Kvarnområdet i Vindeln. Platsen valdes i
samband med att vi skulle anordna Club Show. Efter ett styrelsemöte i höstas har vi avsagt oss Club
Showen och håller vanlig utställning i samarbete med Västerbottens Dreverklubb. Därmed startar
Drever sin utställning kl. 9.00. Senaste ankomsttid för Beagle sätts till kl. 10.45. Senaste
anmälningsdag är 1 augusti. Alfons Karlsson ska reka domare och komma med förslag.
Utställning 2015-08-15 anordnas av Västerbottens Dreverklubb i Flurkmark. Domare ej bestämd
ännu.
g. Spårkurser i Skellefteå, Kjell-Ove Lundell och Umeå, Leif Roth? En intresse anmälan har
inkommit för Skellefteå.
h.
Uppfödarutbildning genom Västerbottens Kennel Klubb (VbKK) har till dagens dato fått 10
intressenter runt Umeå och 3 i Skellefteå.
i. Utställningsansvarige utbildning, 7 april, söndag, i Umeå genom VbKK – Lars-Erik Persson och
Mimmi Sühl Larsson har anmält sig.

§ 9. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen för år 2013 enligt
valberedningens förslag:
a.

Ordförande, 1 år – Lars-Erik Persson – vald.

b.

Vice ordförande, 2 år – David Öberg – vald.

c.

Ledamot 1 tillika Avelsråd, 2 år – Thor Lundström – vald.

d.

Ledamot 2, 2 år – Stig Persson – vald.

e.

Suppleant 3, 2 år – David Brännström – vald.

Suppleant 1, David Öberg ersätts av Monica Lång som väljs på 1 år för
omval vid nästa årsmöte.
Övriga styrelsemedlemmar omväljs vid nästa årsmöte år 2014: sekreterare, 2 år – Susanne
Gudmunds, kassör, 2 år – Karl-Erik Jonsson, ledamot 3, 2 år – Anders Enkvist, suppleant 1 & 2, 2 år –
Monica Lång & Rickard Fahlgren.

§ 10.

Val av två revisorer för år 2013 enligt valberedningens förslag;

a.

Revisor 1, 1 år – Berit Lundkvist – vald.

b.

Revisor 2, 1 år – Rickard Fahlgren – vald.

§ 11. Val av Valberedning för år 2013 – förslag ges av årsmötet – omval på 1 år av nuvarande
valberedning: Anders Enkvist – sammankallande, Karin Enkvist och Filip Edström.

§ 12. Beslut om omedelbar justering av punkterna 9-12 – ingen justering av punkterna behövdes,
mötet var eniga i sina beslut.

§ 13.

Övriga ärenden:

a.
Medlemsantalet var per den 21 december totalt 96 st., de nyblivna valpägarna i december är
inte medräknade då vi saknar uppgifter på dem. Vi fortsätter med information på hemsida och
Facebook för att få fler intresserade att bli drevprovsdomare och medlemmar, speciellt på
familjesidan.
b. Utdelande av Diplom och Vandringspriser:
Bella, äg. Mats Lundgren, blev Klubbmästare som bästa hund vid ordinarie drevprov och fick en pokal
att behålla. Hon blev även tilldelad Göran Sundbergs vandringspris samt Örådalens Vandringspris.
Lynxhill Electra (Tara), äg. Tommy Nilsson, fick Guldharen som bästa förstagångspristagare vid
särskilt drevprov.
Fransros vandringspris tillföll även i år Sjulsvikens Birk, äg. John-Olov Johansson.
c.
Motioner till BF (Beagle Fullmäktige, maj 2014) –
se bilaga 5.

i. Avelskriterier av Daniel och Monica Lång. Förra årsmötet beslöt att bifalla
motionen. Motionen utvecklades under diskussion att också innefatta Beaglens hälsa och att lyfta
fram avelrådets roll. Texten ska uppdateras för att få med det diskussionerna fick fram. Rent formellt
kommer styrelsen att sedan slutligen godkänna motionen.
ii.

Medlemsmatrikel av Susanne Gudmunds diskuterades av mötet och bifölls

iii.

Motionsförslaget av Susanne Gudmunds om harförekomst på provrutor bifölls

enhälligt.

av mötet.

§ 14.

Den valda ordföranden – Lars-Erik Person avslutade mötet.

OBS! Övriga dokument är under justering.

