
Protokoll fört vid 

SNFKs årsmöte 2018-01-27  

Fritid och Vildmark i Piteå 

 

1. Godkännande av dagordning.  

Stämman godkänner dagordningen i sin helhet. 

 

2. Justering av röstlängd om så påkallas.  

Röstlängden fastställs till 25 st. 

 

3. Val av ordförande för stämman.  

Stämman väljer Olov Åhman till ordförande för dagen. 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollföring.  

Stämman väljer Anna-Karin Edelsvärd att föra dagens protokoll. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  

Stämman väljer Magnus Lundström och Magnus Dahlgren att justera protokollet. 

 

6. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst.  

Stämman godkänner detta. 

 

7. Föredragning från styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse. 

Fastställande av balans- och resultaträkning.  

 

• Efter att Olov Åhman föredragit styrelsens verksamhetsberättelse (bil 1) och 

stämman självständigt läst igenom den, godkänner stämman dokumentet.  

 

• Efter att Anna-Karin Edelsvärd på uppdrag presenterat revisorernas berättelse 

(bil 4), godkänner stämman dokumentet.  

 

• Efter att Agnetha Boman Andersson föredragit balans-och resultaträkning (bil 5, 

6:1 och 6:2) samt kassörens berättelse (bil 7) godkänner stämman dokumenten. 

 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av stämman. 

 

9. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 

Olov Åhman presenterar styrelsens förslag till budget (bil 3:1 och 3:2). Stämman 

godkänner budgeten. 



 

 

10. Beslut om styrelsens förslag till aktivitetsplan för det kommande året. 

Olov Åhman presenterar styrelsens förslag till aktivitetsplan för det kommande året. 

Sttämman godkänner aktivitetsplanen. 

 

11. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

 

Valberedningens förslag enligt följande: 

 

Ordförande 1 år  nyval  Roger Larsson 

Ledamot  2 år nyval  Lars Erik Sjöblom 

Ledamot  2 år   omval  Erik Hårdén 

Ledamot  sittande 1 år kvar  Ulf Öhlund 

Ledamot  sittande 1 år kvar  Anna-Karin Edelsvärd 

Suppleant  2 år  nyval  Karl-Axel Triumf 

Suppleant  1 år  omval  Margareta Lundbäck 

 

Stämman godkänner och väljer styrelsen enligt valberedningens förslag. 

 

12. Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt en revisorsuppleant.  

 

Valberedningens förslag enligt följande: 

 

Revisor 1 år  sammankallande nyval  Peter Henriksson 

Revisor  1 år   nyval Jonas Pantzare 

 

Stämman godkänner och väljer styrelsen enligt valberedningens förslag. 

 

13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen. 

Stämman väljer Magnus Dahlgren till valberedningens ordförande. Till ledamöter 

väljs Stefan Keisu och Mikael Kangosjärvi 

 

 

14. Motioner. 

Inga motioner har inkommit. 

 

15. Framställan från styrelsen. 

 

• Att medlemmar som avser att delta i premiering av årets hundar fortsatt 

skickar in sina resultat och att det skrivs in i statuterna. 

Stämman godkänner att detta skrivs in i statuterna för årets hundar. 

 

• Startavgifter.  

Stämman beslutar att startavgift på jaktprov fortsatt skall vara 450 kr. 

 

 



 

16. Övriga ärenden. 

 

• Arvoden: 

Stämman beslutar att inget arvode skall betalas ut till funktionärer eller styrelse. 

 

• Ersättningar:  

Stämman beslutar att ersättning skall utgå till den av provledningen utsedd att 

bistå med skotertransport av provdeltagare enligt följande: Provområdet 

Smoullevagge 450 kr. Övriga områden 80 kr/mil.  

Stämman beslutar att provdeltagare som är i behov av skotertransport ska betala 

en avgift på 100 kr till klubben innan transporten sker. 

 

• Prisutdelning Årets Hundar 2017: 

 

UKL: Strävsamma Jippii   ägare Magnus Könberg 

ÖKL: Hagelsprutans Underbara Ulalia   ägare Tina Hedman 

SKL: Myrhedens N-Scott   ägare Håkan Antman 

 

17. Mötets avslutande:  

Olov Åhman tackar stämman för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Anna-Karin Edelsvärd 

 

 

 

 

 

Justeras:  Magnus Lundström 

 

 

 

 

 

Justeras:   Magnus Dahlgren 

 

 

 

 


