
 

Protokoll årsmöte ÖNTK 
Datum: 2018-02-18 

Plats: Byske gästgivaregård 
 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas av Per Gustafsson. 

 

2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkänns.  

 

3. Meddelande av övriga frågor. 

Årsmöten, CUA och ekonomi tas upp under övriga frågor. 

 

4. Justering av röstlängd. 
Röstlängden justeras, antal röstberättigade medlemmar är 28 st. 

 

5. Val av ordförande för mötet. 
Till ordförande för mötet valdes Per Gustafsson. 

 

6. Val av sekreterare för mötets protokoll. 
Till sekreterare för mötet valdes Jessica Sjöberg. 

 

7. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet. 
Till justeringspersoner valdes Sofia Sundvall  och Emelie Wackfelt. 

 

8. Godkännande av att kallelsen till årsmötet är behörigen utlyst. 
Kallelse har gått ut via brev samt via hemsidan mer än två veckor innan mötet. Kallelsen anses vara 

behörigen utlyst. 

 

9. Verksamhetsberättelse. 

Sekreterare går igenom verksamhetsberättelsen för 2017 som läggs till handlingarna. 

 

10. Kassarapport samt revisionsberättelse för 2017. 

Emelie Wackfelt  och Lilian Westerlund går igenom kassarapport samt revisionsberättelse för 

2017. 

 

11. Fastställande av balansräkningen för verksamhetsåret. Fråga om disposition av 

vinst/förlust enligt balansräkningen. 
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Årsmötet fastställer balansräkningen för verksamhetsåret. 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017. 

 

13. Val av ordföranden för år 2017. 
Årsmötet väljer Alexander Alenius till ordförande i 1 år. 

 

14. Val av övriga ledamöter. 
Årsmötet väljer följande ledamöter: 
1 år kvar: Daniel Forsberg, Lars Viklund 

2 år: Per Gustafsson, Joakim Båtmästar 

1 år suppleant: Jonas Bergdahl, Nils Sandberg 

 

15. Val av två revisorer och revisorssuppleanter. 
Lilian Westerlund och Annika Lindberg. 

 

16. Val av valberedning; tre personer varav en sammankallande. 
Årsmötet väljer Mikael Scott (sammankallande), Roger Edlund och Gunilla Fransson.  
 
17. Val av lokalt avelsråd. 
Årsmötet beslutar att hänvisa till Svenska Taxklubbens avelsråd. 

 

18. Rapport och frågor från styrelsen 

Styrelsen informerar om att hemsidan skall byta form och övergå till blogg, men med samma 

domännamn som tidigare. Som administratör för sidan föreslås Sofia Sundvall, som styrelsen 

tillfrågat. Årsmötet beslutar om ändring av hemsideformat och att Sofia Sundvall blir 

administratör för ÖNTKs hemsida. 
 

19.Kallelse till årsmöte 2019, rörande dess form 

Styrelsen lyfter att kallelser brevledes är en stor kostnad för klubben och önskar utlysa 

årsmöten hädanefter via tidningen Taxen, hemsidan samt via Facebook. Vill medlem ha 

kallelsen brevledes får denne kontakta sekreteraren. Årsmötet beslutar att kallelse via brev 

härmed upphör och att mötet utlyses enligt ovan. 
 

20.Behandling av inkomna motioner från medlemmar. 

Inga motioner har inkommit till styrelsen.  

 

21. Meddelande om ÖNTK representanter för viltspår SM och drev SM 2017 
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ÖNTKs representant för Viltspår- SM är Vera SE15928/2014. Äg: Gun-Mari & Sören Fransson, 

Umeå. 

ÖNTKs representant för Drev- SM är Fräsch & Sund Acke SE40916/2013. Äg: Andreas 

Andersson, Sävar. 

 

22. Utdelande av utmärkelser till de taxar som under 2017 erhållit championat och 

meddelat detta till ÖNTK.  

En pokal lämnas till samtliga taxar/ägare som anmält detta inför årsmötet. 

 

23. Utdelande av utmärkelser från Svenska taxklubben. 

Utdelande av utmärkelser från Svenska Taxklubben. 

 

24. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. 

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. 

 

25. Övriga frågor (som meddelats vid mötets öppnande). 

Årsmötet föreslås hållas växelvis i BD/AC län. Gunnar Svegbäck önskar samåkning ev via buss 

eller dylikt. Styrelsen tar detta med sig inför kommande möten och skall undersöka vidare 

vilka möjligheter som finns för klubben. 

CUA: Det finns 2 personer som är CUA idag. Önskan finns om uppfräschning och utbildning 

för dessa, säger Gun- Mari Fransson. Styrelsen tar denna fråga vidare inför kommande 

verksamhetsår. 

Lilian Westerlund önskar inför nästa år en tydligare genomgång för deltagare om klubbens 

ekonomi, vilket styrelsen tycker är en god idé. Kopior i hand, OH eller projektor möjliggör 

också detta, vilket styrelsen kommer ta hänsyn till framöver.  

26. Mötets avslutande. 

Ordförande avslutar mötet. 

Underskrifter 

Datum: Datum: Datum: 

 
 
 

  

Per Gustafsson 
Mötesordförande 

Sofia Sundvall 
Justerare 

Emelie Wackfelt 
Justerare 
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