
SVK Bottenvikens årsmöte, Piteå 220320

SVK Bottenvikens årsmötet för 2022 skedde på plats på Framnäs Folkhögskola i Piteå. Ca 20
medlemmar deltog vid mötet.

Årsmötet inleddes av ordförande Carolin Engman.

Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen från föregående år godkändes av
deltagare på årsmötet, och via skrift godkände även revisorerna förra årets verksamhet och
ekonomi.

En ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag. Vi välkomnar tre nya
medlemmar i styrelsen.

Carolin Engman, ordförande (omval)
Martin Ström, ledamot (omval)
Carola Wallstål, ledamot
Johan Öberg, ledamot
Cecilia Sandström, ledamot (nyval)
Ronny Ström, ledamot (nyval)
Emma Forss, ledamot (fyllnadsval)

Lars Hallerfors, suppleant (omval)
Fanny Johansson, suppleant (omval)

Avgående styrelsemedlemmar, Mattias Larsson, Paul Waserbrot och Karola Lövgren
avtackades för deras insatser för klubben.

Valberedning inför kommande år består av:
Viveka Grahn, sammankallande
Elisabeth Lundman, sitter 1 år
Karl Ökvist, sitter 2 år

Revisorer inför kommande år är:
Roger Kempainen, revisor (omval)
Erik Plenk, revisor (omval)
Ann-Helen Widén, revisorsuppleant (omval)
Ann Lundgren, revisorssuppleant (omval)

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
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Som en övrigt punkt lyftes en diskussion om BPH - Beteende och personlighets beskrivning.
Frågan gällde ifall det fanns intresse inom SVK Bottenviken för att ta på sig att utbilda
beskrivare och testledare för att kunna genomföra BPH prövningar. Inget beslut togs men
frågan ska utredas vidare, eventuellt via en arbetsgrupp.

Ett flertal av SVK Bottenvikens vandringspriser delades ut under årsmötet.
Debutantpokalen ÖKL: Tjuvskyttens Janne, ägare Karl Ökvist
Silvertjädern ÖKL: Skarinarnas Catla, ägare Didrik Skarin. Didrik erövrade även
Silvertjädern för gott med totalt tre inteckningar!
Skogsstjärnan: Utdelas ej.
Viltspår-Kåsan: Tjuvskyttens G-Billy, ägare Karl Ökvist
Viltspår-Älgen: Kapplandets Bea, ägare Hjördis Mämmi

Övriga vandringspriser hade delats ut vid tidigare tillfälle.

Övriga priser som delades ut var följande:
Bästa Bottenvikare UKL: Sepparnas Asta, ägare Roger Seppä
Bästa Bottenvikare ÖKL: Skarinarnas Catla, ägare Didrik Skarin
Bästa Bottenvikare EKL: Tjuvskyttens G-Billy, ägare Karl Ökvist

Stort grattis till alla pristagare!

I verksamhetsberättelsen uppmärksammades även ett nytt championat under det gångna året.
Det är Tjuvskyttens G-Billy med ägare Karl Ökvist som erövrat svensk jaktchampionat under
2021. Stort grattis!

Mötet avslutades med en förhoppning om ett framgångsrik verksamhetsår ligger framför oss,
med många aktiviteter och gemenskap för alla medlemmar i SVK Bottenviken!

Emma Forss
Sekreterare vid årsmötet 2022


