
Protokoll fört vid årsmöte i Västerbottens Beagleklubb. 1978-02-06 

 

  

 

 

 

Ordf. Lars Runeberg förklarade årsmötet öppnat och valdes att leda dagens möte. 

 § 1 årsmötets öppnande  

Till sekreterare valdes Barbro Karlsson. § 2 sekreterare  

Till justeringsmän valdes: Knut Ivan Sandström och Larry Westerlund. § 3 justeringsmän  

Mötets utlysning godkändes. § 4 kallelsen  

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. § 5 verksamhetsberättelse  

Kassaförvaltning och revisionsberättelse godkändes samt ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.  

§ 6 kassaförvaltning 

      revisionsberättelse 

  

Val av styrelseledamöter: ordf. Lars Runeberg - 2 år.  

Övriga ledamöter: Ingvar Konradsson - 2 år, Ulf Sarri - 2 år.  

Tre suppleanter: Henry Oscarsson - 1 år, Tage Karlsson - 1 år och Knut Ivan Sandström - 1 år. § 7 val 

av styrelse  

Revisorer: Tore Lövgren, Barbro Karlsson. Suppl.: Larry Westerlund. § 8 val av revisorer  

Kontaktman för SBlk:s avelsråd: Alfons Karlsson. § 9 kontaktman  

Ang. val av ombud till Beaglefullmäktige fick styr. i uppdrag att hörs sig för hos centralstyr. om 

möjlighet till bidrag. § 10 ombud till  

        Beaglefullmäktige  

Plan för verksamheten under kommande år godkändes.  

Utställning: 1978-08-20, Skellefteå. 

Domare: Karl Allan Andersson, Vilhelmina. 



Jaktprov under hösten. § 11 verksamheten under 

        kommande år  

Utställningskommisarie: Alfons Karlsson. 

Utställningskommitté: Ulf Sarri. § 12 utst.komm. o  

        utst.kommitté  

Alfons Karlsson redogjorde från jaktvårdskretsens möte ang. förlängning av älgjakten under okt. § 13 

förlängning av älgjakten  

Jaktprov sökes för tiden: 1978-11-13--15.  

SSk jaktprov sökes för tiden 1978-10-01--12-17. § 14 jaktprov  

Kommissarie: Henry Oscarsson, Bastuvägen 10, 920 10 Vindeln, tel: 0933/10375. 

Bitr. kommissarie: Ingvar Konradsson, Granö 

Fullmäktige: Alfons Karlsson, Umeå tel: 090/38122 § 15 kommissarie för jaktprov  

Ove Ingvarsson har anmält sitt intresse. § 16 domarutb.  

Styr. utsågs att undersöka möjligheten att framställa ett diplom och kostnaden för detta. § 17 diplom  

Styr. beställer hem 20 st klubbmärken (textil). § 18 klubbmärken  

Förteckning över medlemmar i klubben utsändes i samband med årsskriften. § 19 förteckning över 

medl.  

Ordf. tackade medl. för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. § 20 avslutning  

 


