
VÄSTERBOTTENS LÄNS BEAGLEKLUBBS 

2009 års ÅRSMÖTE  

  

Söndag den 28 februari 2010 kl. 14.00 

Skogsstyrelsens kontor i Vindeln, Storgatan 65.  
  

Ärenden 

1. Öppnande + ärenden till övriga frågor 
Alfons Karlsson hälsade oss mötesdeltagare välkomna och frågade om 
ärenden till övriga frågor. Ingen hade något och Alfons sa då att han skulle 
berätta om region Norr. 

2. Val av mötesfunktionärer 
Ordförande: Alfons Karlsson 
Sekreterare: Susanne Gudmunds 
Justerare: Sören Nordström 

3. Kallelsen  
Kallelsen skickades ut skriftligt och med e-post två veckor innan mötet. Även 
på hemsidan fanns information om tid, plats och föredragningslistan. Mötet 
godkände kallelsen. 

4. Föredragningslistan 
Föredragningslistan gicks igenom och godkändes. 

5. Verksamhetsberättelsen 
Mötets ordförande hade skrivit verksamhetsberättelsen för 2009 och mötet 
godkände Verksamhetsberättelsen. 

6. Bokslutet, revisionsberättelsen, budgeten 
Klubbens kassör, Anders Fältman lotsade mötesdeltagarna genom den 
finansiära berättelsen och redovisade bokslutet. Budget inför år 2010 är inte 
upplagd då de senaste årens bokslut visat på plus och så även i år. Den 
största kostnaden är utställningen i augusti tillsammans med drevproven. De 
kostnaderna täcks väl upp av intäkterna från både utställningen och 
drevproven. 
 

Revisionsberättelsen var sammanställd av klubbens revisor Jarl Rannerud. 
Revisorn och revisorssuppleanten, Magnus Stenmark föreslår därför att 
kassören och styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för det gångna 
räkenskapsåret. 
 

Båda berättelserna godkändes av mötesdeltagarna. 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötesdeltagarna tillfrågades om ansvarsfrihet för styrelsen kunde 
godkännas. Det blev ett gemensamt JA. 

8. Val av ordförande för år 2010 
Som ordförande valdes Alfons Karlsson. 

9. Val av styrelseledamöter för år 2010 
Följande styrelseledamöter valdes: 
Sekreterare: Susanne Gudmunds 2 år 
vice Sekreterare: Benny Wingerli 2 år 
Kassör: Anders Fältman 2 år 
Ledamot: Anders Enkvist 2 år  
Suppleant: David Öberg 2 år 



Suppleant: Rickard Fahlgren 2 år 
 

Övriga styrelseledamöter väljs om nästa år: 
vice Ordförande: Anders Gustafsson 
Ledamot: Stig Persson 
Ledamot: Thor Lundström  
Suppleant: Nicke Björklund 

10. Val av revisorer för år 2010 
Revisor: Jarl Rannerud 1 år 
Revisor: Bengt Renman 1 år  

11. Val av lokalt avelsråd för år 2010 
Lokalt avelsråd: Thor Lundström 1år 

12. Val av valberedning 
Sammankallande: Karin Enkvist 1 år 
Ledamot: Gudrun Persson 1 år 

13. Utställning 2010 
Årets utställning sker i Flurkmark 21 augusti. Utställningskommité är Anders 
Gustafsson, Kommissarie samt Sören Nordström och Alfons Karlsson. 
Kvalitets ansvarig är Carina Gustafsson. Domare är Catharina Linde-
Forsberg, ordförande i Svenska Beagleklubben. 
Beagleklubben ansvarar för domare, fikaförsäljning och övrigt runtomkring. 
Dreverklubben som vi delar utställningsdag med kommer att starta först. 

14. Utställning 2011 
Uställningen detta år går av stapeln 20 augusti i Flurkmark. Dreverklubben 
är då ansvarig för att ordna domare, fikaförsäljning och övrigt runtomkring. 
Detta år kommer då vi, Beagleklubben att starta utställningen ca kl. 9.00. 

15. Utställning 2012 
VbBlk (Västerbottens Läns Beagleklubb) är ansvarig för denna utställning 
och ska ordna domare. Det betyder att Dreverklubben börjar utställningen. 

16. Drevprov 2010/2011 
Ordinarie drevprov kommer att hållas i Lycksele - första helgen i oktober, 1-
3 oktober 2010, under älgjaktsuppehållet. Till Kommissarie valdes Anders 
Fältman.  
De särskilda drevproven hålls under hela jaktsäsongen, dvs 1 september 
2010 till 28 februari 2011. Till Kommissarie valdes Benny Wingerli. 

17. Beaglefullmäktige (BF), motioner 
Till BF – 24/4 2010 i Södertälje åker Alfons Karlsson. 
Samtliga motioner diskuterades. 

18. Kollegium särskilda drevprov 
Inga startande under sista perioden. 

19. Utdelning av diplom 
Samtliga deltagande vid utställningen i Flurkmark 15 augusti 2009 som 
erövrade pris fick diplom, även de som deltagit i jaktprov under säsongen 

fick diplom. 
20. Utdelning av Klubbmästare, Guldharen, mfl 

Sjulsvikens Bojan, ägare Kent Sehlin, har haft framgångar under året när de 
deltagit i olika drevprov. Få deltagande hundar gjorde att Sjulsvikens Bojan 
tog ”Grand Slam” när det gäller priser – Klubbmästare, Guld Haren, 
Örodalens vandringspris och Göran Sundberg priset som också är ett 
vandringspris. 
 

Fransros vandringspris är för bästa hanhunden under året och det gick till 



Sjulsvikens Birk, ägare John-Olov Johansson. 
 

Sören Nordström som tidigare haft några priser har hittat en billig graverare 
– Skylt&Gravyr, Inger Vänman, Industrivägen 10, 901 30 Umeå, 090-13 21 
00. 

21. Domarutbildning, domarregister, rekrytering 
David Brännström, Östanbäck håller på med utbildning till att bli 
drevprovsdomare.  

22. Hemsidan 
Susanne Gudmunds nybliven sekreterare är också Webmaster för klubbens 
omstrukturerade hemsida. Mötesdeltagarna informerades om möjligheten 
att själva bidra med fotografier i klubbens fotoalbum eller delta i 
diskussioner på Beagletankar där olika kategorier finns som valplåda, 
omvårdnad med mera. Så när webmastern fått in en medlems e-postadress 
så blir han/hon inbjuden att registrera sig för att senare kunna logga in till 
Medlemsfoton och Beagletankar.  

23. Övriga frågor 
Region Norr - Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Norrbotten, Nedre Norrland & 
Västerbotten har under året haft några telefonmöten där diskussioner förts 
om ämnen som berör regionens intressen. 
 

Regelreviderings upptakten – ingen deltagande från oss. 

24. Avslutning och kaffe 
Mötet avslutades med fika och allmänt konverserande. 

Ordförande 10 mars 2010     Sekreterare 10 mars 2010 
Alfons Karlsson                      Susanne Gudmunds 
 

Justerare 10 mars 2010 
Sören Nordström 

 


