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Årsstämma Örebro Läns Stövarklubb 2019 – 04 - 14. 

Plats: Viiby Krog, Vretstorp kl. 16:00. 

 

§1. Ordförande Daniel Ingehult Gustavsson hälsar de 12 närvarande medlemmarna välkomna   

och förklarade mötet öppnat. 

§2. Justering av röstlängd fastställs av årsstämman. 

§3. Till mötesordförande valdes Daniel Ingehult Gustavsson och Linda Tengelin till 

mötessekreterare. 

§4. Till justeringsmän för mötet valdes Arto Nieminen och Leif Jansson.  

§5. Stämman godkände årsstämmans inbjudan, då det stadgeenligt varit utlyst på Örebro Läns 

Stövarklubbshemsida samt i förra årets konstituerade mötesprotokoll. 

§6. Dagordning fastställdes av stämman. 

§7. Ordförande Daniel frågar om stämmans deltagare kan läsa igenom balans- och 

resultatrapporten var för sig. Stämman godkänner detta och sedan läser Daniel upp 

revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker balans- och resultatrapporten och 

rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018. 

§8. Fastställs av närvarande vid stämman och uppkommen förlust 34.20kr, övergår till ny 

räkning.  

§9. Styrelsen fortsätter att arbeta ideellt och övriga funktionärers ersättning betalas 

fortlöpande. 

§10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 av stämman. 

§11  

a) Styrelsens förslag till program för Örebro Läns Stövarklubb år 2019 – 2020. 

• Årets Stövarutställning är den 26/5 2019 och är förlagd till Lunedets Camping i 

Karlskoga pga. av dubbelbokning på anläggningen i Ånnaboda.  

 

• Det ska genomföras en genomgång (utbildning) av jaktprovsprogrammet 

hundprov.stövare.se för de som använder systemet att rapportera i. Frågan om dag och 

tid tas med till styrelsen. 
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• Stövarklubben har ansökt om att få göra en regelgenomgång med hundsläpp under 

förbudstiden. Plats: Karlskoga 17 augusti 2019. 

• Provverksamhet: 

 

Ökl/Ukl H/R – prov 1/9 2019 – 29/2 2020. 

SR/Ukl SR – prov 1/9 2019 – 15/3 2020. 

RR – prov  1/9 2019 – 29/2 2020. 

Rör. Elit – prov H 1/9 2019 – 29/2 2020. 

 

• Ökl – prov DM – uttagning 14 september 2019, Hällefors. 

 

• Stövjaktens dag. 7 december 2019 i Karlskoga samt södra länsdelen. 

 

• Elitklassprov, KM och DM uttagning 8 - 9/2 – 2020, Hällefors. Styrelsen presenterar 

ett förslag att KM och DM ska ske så att första dagen är KM, ett ÖKL – prov/ EKL-

prov. Detta för att förhoppningsvis få fler startande hundar. Dag två är ett EKL- prov 

och uttag till DM. Stämman godkänner denna förändring och ger i uppdrag till 

styrelsen att ändra statuterna för ev. vandringspris så de överens stämmer med det nya 

sättet att bedriva KM och DM.  

 

• Utställning 30/5 – 2020, ev. Lunedet (plats ej fastställd). 

Programmet fastställs av stämman. 

 

b) Ordförande Daniel läser igenom Rambudgeten inför stämman och budgeten godkännes. 

c)  Stämman beslutar att jaktprovskostnad för startande hundar och ersättning till domare 

ligger kvar oförändrat. 
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§12. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och beslut av stämman.  

 Ordförande på 2 år: Daniel Ingehult Gustavsson  Omval. 

 Ledamot på 2 år: Leif Jansson   Omval. 

 Ledamot på 2 år: Linda Tengelin  Nyval. 

 Ledamot på 2 år: Johan Appelgren  Omval. 

§13. Val av revisorer och revisorssuppleanter samt beslut av stämman. 

 Jan – Erik Karlsson   Nyval. 

 Ingemar Gustavsson   Nyval. 

§14. Val av valberedning samt beslut av stämman. 

 Stephan Eklund (Sammankallande)  Omval. 

 Reine Pettersson   Omval.  

 Linus Tengelin   Nyval. 

§15. Stämman godkänner omedelbar justering av punkterna 12 - 15. 

§16. Som representant till Stövarfullmäktige beslutas att skicka ordförande Daniel Ingehult 

Gustavsson och som reserv väljs Vice. ordf. Mats Olsson. 

§17. Inga ärenden har inkommit. 

§18. 

• Ett förslag uppkom att tillfråga om revisorbyrån som sköter bokföringen åt 

Stövarklubben även kan åta sig att vara revisorer för bokslut. Vice. Ordf. Mats Olsson 

åtar sig att kolla upp detta. Stämman godkände detta. 

 

• Ordförande Daniel redogjorde för en tanke om att ha en-domarsystem på DM. 

Argumenten är att det blir lättare att skaffa domare för startande ekipage samt att det 

är kostnadseffektivare. Daniel berättar att han jobbar på detta tillsammans med övriga 

i distrikt 3 dvs. Dalarna, Värmland och Uppland – Västmanland.  
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• En fråga gällande turbulensen i Svenska Stövarklubben kom upp och bemöttes av 

ordförande med att det gällde hundprov.se och att det blivit bättre och ska fungera nu. 

samt att vi inte ska spekulera i vad som föranlett avhopp från styrelsen. 

 

• Ett förslag att lägga upp Örebro Läns Stövarklubbsårsbok på hemsidan som PDF-fil 

framkom och om någon efterfrågar boken i pappersform skrivs den ut och skickas till 

berörd person. I år skickas årsboken som vanligt oh i den skrivs att det kommer bli 

förändring. Stämman godkände detta.  

§19. Sedvanlig pris- och diplomutdelning för de jaktprov som genomförts vid föregående år 

2018 - 2019. 

§20. Mötesordförande tackar de närvarande för deltagandet och förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: ________________________________________________ 

      Linda Tengelin. 

 

Justerare: ___________________________________________________ 

 Leif Jansson. 

 

 ____________________________________________________ 

 Arto Nieminen 
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