
Årsmötesprotokoll för 2010  

1. Årsmötet öppnat. 
2. Till mötesfunktionärer valdes Alfons Karlsson som Ordförande och Susanne 

Gudmunds som Sekreterare. 
3. Årsmöteskallelsen godkändes. 
4. Dagordningen godkändes, till övriga frågor läggs medlemsfrågan. 
5. Genomgång av de nya drevprovsreglerna och anvisningar utgick då ansvarig 

var sjuk. Kommer att behandlas under vårens klubbträff. 
6. 2010 års Verksamhetsberättelse sammanställdes av klubbens ordförande och 

upplästes av densamma - Alfons Karlsson. 
7. 2010 års Bokslut och Revisionsberättelse framfördes av mötets ordförande. 

Bokslutet visade ett minus och Revisionsberättelsen ger styrelsen 
ansvarsfrihet. 

8. Mötet bifaller Revisionsberättelsen om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2010. 
9. Val av styrelseledamöter för år 2011: 
 Ordförande - Alfons Karlsson 1 år 
 Vice Ordförande – Anders Gustafsson 2 år 
 Ledamot – Stig Persson och Thor Lundström 2 år. 
 Suppleant – Nicke Björklund 2 år. 
10. Val av Revisorer för 2011 – Jarl Rannerud och Bengt Renman. 
11. Val av lokalt Avelsråd – Thor Lundström. 
12. Val av Valberedning – Karin Enkvist (sammankallande) och Gudrun Persson. 
13. 2011 års utställning går av stapeln den 13:e augusti i Flurkmark på 

idrottsplatsen. Domare är Hans Andersson. Dreverklubben står för 
arrangemanget och därmed startar Beagleklubben ca kl.9.00. Senaste 
anmälningsdag är 1 augusti 2011. 

14. 2012 års utställning blir 18 augusti med Aina Lundmark som domare även 
detta år på idrottsplatsen i Flurkmark. Beagleklubben står för arrangemanget 
och därmed startar Dreverklubben ca kl. 9.00. Senaste anmälningsdag är 6 
augusti 2012. 

15. 2013 års utställning blir 17 augusti på idrottsplatsen i Flurkmark. Då 
Dreverklubben är arrangör startar Beagleklubben ca kl. 9.00. Dreverklubben 
bokar domare. 

16. Drevprov 2010/2011: 
 Särskilda drevprov sker under tiden 1/9 2011 – 28/2 2012. 
 Ordinarie drevprov under älgjaktsuppehållet – 7-9/10 2011 inom Lycksele 

JVO. 
17. Beaglefullmäktige hålls vartannat år – nästa fullmäktige blir år 2012 – därför 

inga motioner att gå igenom. 
18. Kollegium angående Särskilda drevprov har gjorts via telefonmöten. 
19. Guldharen tilldelas Sjulsvikens Axi – Larsson i Norsjö. Anders Gustafssons 

Vandringspris – Bästa hanhunden tilldelas Sjulsvikens Birk - Johansson i 
Hällnäs. Örådalens vandringspris tilldelas Sjulsvikens Axi. Klubbmästerskap 
tilldelas Sjulsvikens Axi. 

20. Två nya drevprovsdomare har tillkommit i klubben – nyexaminerade David 
Brännström, Östanbäck och f d stövardomaren Tommy Nilsson, Norsjö.  



21. Utställningsreglernas nyhet är att endast en hund/utställning får Certifikat och 
det är hund med jaktmerit. Det innebär att hund som blir BiR/BiM och saknar 
jaktmerit blir utan certifikat. 

22. Utställningsövningen som genomfördes inför utställningen i augusti 2010 var 
mycket uppskattat och kommer att genomföras igen. Denna gång under 
våren. Då kommer även drevprovs- och utställningsreglerna att diskuteras.  

23. Övriga frågor: Medlemsfrågan – över 100 medlemmar i klubben ger 2 röster i 
Beaglefullmäktige. Om alla uppgifter är rätt har klubben förlorat 9 medlemmar 
och fått 5 nya medlemmar. Önskan är att få fler medlemmar och naturligtvis 
fler familjemedlemmar genom nuvarande medlemmar.  

24. Mötet förklarades avslutat. 
 


