
Protokoll EXTRA årsmöte ÖNTK 
Datum: 2016-03-20

Plats: Byske gästgivaregård

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av Hans Lindberg.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Meddelande av övriga frågor
Inga övriga frågor meddelas. 

4. Justering av röstlängd
Röstlängden justeras enligt medlemslista 2016-02-29. 15 närvarande medlemmar med rösträtt.

5. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Mikael Scott. 

6. Val av sekreterare för mötets protokoll
Till sekreterare för mötet valdes Sofia Sundvall.

7. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet
Hans Lindberg och Annika Lindberg valdes att tillsammans med mötesordföranden justera 
protokollet.

8. Godkännande av att kallelsen till årsmötet är behörigen utlyst
Mötet beslutade att kallelsen till årsmötet utgått i tid och varit behörigen utlyst.

9. Kassarapport samt revisionsberättelse för 2015
Genomgång av kassarapport för år 2015 av kassör Emelie Granberg. Klubben har gått med vinst 
16 099,50 kr. Emelie berättar att hon och revisor Lars gått igenom klubbens ekonomi och balans enligt
redovisad rapport. Revisionsberättelsen är på väg med post till Anders Eriksson, underskriven av 
revisor Lars Zetterström men ej i pappersform på dagens möte. 



10. Fastställande av balansräkningen för verksamhetsåret. Fråga om disposition
av vinst/förlust enligt balansräkningen.
Fastställande av balansräkningen för verksamhetsåret. Årsmötet beslutar att fastställa 
balansräkningen enligt kassörens redovisning. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 under förutsättning att skriftlig 
revisionsberättelse är godkänd och delgiven närvarande medlemmarna vid dagens årsmötet via e-
post och utlagd på hemsidan omgående då den är undertecknad av Anders Eriksson. 

12. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
Till revisor för året 2016 väljs Lars Zetterström, Luleå och Lilian Vesterlund, Skellefteå samt suppleant 
Gunnar Svegbäck.

13. Rapport och frågor från styrelsen
– Skriva i tidningen taxen

Sara som valdes av ordinarie årsmötet har valt att lämna uppdraget av personliga skäl. 
Styrelsen får i uppdrag att hitta en person som tar på sig uppdraget att skriva i Tidningen 
Taxen

– Fråga från Gunnar Svegbäck
Hur göra för att betala flygbiljetter till konferenser i Stockholm.  Emelie kan göra utbetalning 
vid orderbekräftelse av reskostnader.

– Handkassa vid större arrangemang
Emelie Granberg har en handkassa hemma hos sig. 

– Ekonomiskt förslag från kassör
Klubben har god ekonomi. Utgifterna har inte varit större än inkomsterna de senaste åren. 
Stor skillnad mellan hur mycket de olika verksamheterna drar in. Förslaget är att ge 2500 kr 
till vardera kommitté för löpande kostnader under verksamhetsåret. Redovisning av kvitto till 
kassör. Pengar ska vara utöver kommittéernas budget och syfta till att t ex bjuda på mat vid 
kommittéemöten till aktiva medlemmar för att behålla dessa i klubben.
Årsmötet rekommenderar styrelsen att besluta enligt förslag från kassör. Förutsättning är att 
det utses en ansvarig i varje kommitté som får redovisningsuppdrag och utbetalning via 
kassör. I utställningskommitté/viltspårkommitté finns två geografiska delar (Norr- och 
västerbotten). De bör få var sin kassa för att enklast kunna använda pengarna vid sina 
aktiviteter. Beslut att styrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommitté pengar. 



14. Representant Drev SM
Drevprovskommittén meddelar att följande hund representerar Öntk vid Drev-SM
Korthårig tax Kolmilans Ike, Äg: John Källgren, Umeå.

Drevprovskommittén utser en eventuell reserv. Uttagningen sker genom att räkna de fyra senaste 
provresultaten, där det sämsta resultatet stryks. Den slutliga poängen avgör vem som kvalar till 
uttagningen.

15. Övriga frågor (som meddelats vid mötets öppnande)
Inga övriga frågor har meddelats. 

16. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet och tackar alla medlemmar för sitt deltagande. 

Datum: ________________________ Datum: _________________________ Datum: _________________________

_______________________  ________________________ _______________________
Mötesordförande, Mikael Scott Justerare, Annika Lindberg Justerare, Hans Lindberg


