
Årsmötesprotokoll Björnhundklubben 2021-03-03 Digitalt 

1.Röstlängd ok. 

2. Till mötes Ordförande valdes Björn Sundgren.  

    Antal närvarande på mötet var 20 personer. 

3. Protokollförare för mötet är Rositha Jäger . 

4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Andreas Andersson och 

Pernilla Jörgensen. 

5. Beslut om närvaro och beslutsrätt förutom klubbens medlemmar är 

Mona Sundqvist som är med på årsmötet. 

6. Mötet har blivit stadgeenligt utlyst genom att  medlemmar har kallats 

till mötet per brev och det har skrivits ut kallelse på Björhundklubbens 

hemsida. 

7. Dagordningen godkändes. 

8. Verksamhetsberättelse: Styrelsen har haft 4 st protokollförda möten 

för verksamhetsåret 2020 .Det gångna året har många saker inte kunnat 

hållas normalt såsom inga mässor inga träffar och ingen klubbkamp pga 

corona pandemin. Klubben har medverkat i SÄK:s årsmöte som varit 

digitalt. Vi har även deltagit i projektgruppen för nya jaktprovregler. 

Versamhet kommande år: Klubben kommer deltaga i några mässor samt 

genomföra en medlemsträff med utställning i Rättvik. Där sker utdelning 

av vandringspriser. Klubbkampen ska försöka genomföras och värdar för 

klubbkampen 2021 är Dalarna. Förutsättningen är att pandemin lugnar 

ner sig och vi får träffas igen. Styrelsen har beslutat att tidningen ska 

finnas på hemsidan för läsning samt att klubb information kommer i nya 

Älghunden. Klubben kommer att ge ett ekonomiskt bidarg till HD,ED och 

ögonlysning. Även hundens första start på jaktprov kommer erbjudas 

ekonomiskt stöd för. Lokala aktiviteter efterlyses för att öka 

engagemanget i klubben. 

Årsbokslut: Finns tillgångar på 21 568,08 kronor. 

Revisorenas berättelse: Inga anmärkningar och revisorerna föreslår  att 

styrelsen beviljas ansvarfrihet för det gågna året. 



Avelsfrågor: I avelsgruppen sitter Markus Jarblad , Anders Lundmark och 

Christian Glavå. Det har det gågna året registrerats 90 hundar vilket är 

en minskning med 10 st jämfört med föregående år. Antalet importer är 

25 st. Vi födde upp 11 kullar fördelningen 10 hanar 11 tikar. Många 

meriterade fina parningar på gång. 2020 inaveln 1,4% vilket är under 

SÄK och björnhundklubbens mål. 2020 HD röntgades 53 hundar. 

9. Fastställande av års bokslut är att  styrelsen föreslår att  överskottet 

på 21568,08 överförs till kommande år vilket årsmötet godkände. 

10. Inga uppdrag har inkommit till styrelsen. 

11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

räkneskapsåret. 

12 A. Verksamhetsplan för 2021: Medlemsvärnings kampanj ska startas 

upp. Medlemsträff med utställning i Rättvik om pandemin är över.  

Klubbkamp värdar Dalarna 2021. Styrelsen ska se över stadgarna några 

ska revideras och styrelsen ska jobba fram förslag till nästa årsmöte. 

12 B. Medlemsavgiften kommer vara oförändrad 2021 250:- för medlem 

och 50:- för familjemedlem. 

12 C. Rambudget en 0 budget för verksamhetsåret 2021 Intäkter 65000:- 

och Kostnader 65000:- Detta godkändes av årsmötet. 

13. Val av ordförande 1 år: Anders Lundmark . Nyval av sekreterare blir 

Rositha Jäger . Ledamöter: Fyllnadsval på Per Ryman har vi Peter 

Fornander 1 år Nyval på Edvin Nordström 2 år övriga Ledamöter är: Vice 

Ordförande: Marcus Jarblad,Kassör Jörgen Jönsson, Ledamot Christian 

Glavå. 

14. Val av revisorer : Alf Björns och Paul Cooper. Val av revisor 

suppleanter: Mats Yngvesson och Anders Eriksson. 

15. Val till Valberedningen: Omval på Andreas Andersson och Greger 

Bäckström Nyval på Christer Jörgensen. Sammankallande: Christer 

Jörgensen. 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

Godkändes av årsmötet. 



17. Nya Jaktprovsregler.   Se bifogad bilaga.Styrelsens förslag: Rösta JA 

till nya reviderade regler. Årsmötet röstade Ja på Moment 1-3. Moment 4 

röstades alternativ 2  och moment 5 alternativ 2. För moment 6 blev 

röstningen följande:Alternativ1: 13 röster Alternativ2: 5 röster. Övriga 

Avstår. SÄK har möte den 24/4 och då kommer Björnhundklubben 

resultat att presenteras. Information ifrån Anders Lundmark  

1.Samtal med SÄK om Index på karelare slår fel på importerande hundar 

då syskon och föräldrar inte kommer med i index vilket slår fel på ett 

negativt håll. 2. Vildsvinsmästerskap för karelsk björnhundar ska vi 

kontakta Laikaklubben för mer information. 3. Vända medlemstrenden  vi 

ska öka medlemsantalet. Klubben erbjuder valpköpare gratis 

medlemskap 1:a året. 

Mötes avslutning. Mötes Ordförande Björn Sundgren tackade för visat 

intresse och förklarade mötet för avslutat. 
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