
 

 

Årsmöte Västernorrlands Älghundklubb 2021  

DATUM: 2021-03-14, TID: 15:00, PLATS: Digitalt videomöte (Zoom), KALLADE: Medlem  

DAGORDNING:  

0. Årsmötet öppnas.  

1. Justering av röstlängden. 

2. Val av ordförande för mötet. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesord- 

föranden ska justera protokollet. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar. 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår. 

13. Fastställande av, enligt § 8:  

A. Antal övriga ledamöter i styrelsen  

B. Val av ordförande  

C. Ledamöter i styrelsen 

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

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

17. Motioner hänskjuts till ordinarie årsmöte 2022, enligt SKK givna förutsättningar.  

18. Medlemsröstning om revidering av provregler enligt förslag, se SÄK hemsida.  

19. Frågan om ny logotype för VNÄK.  

20. Övriga frågor:  

21. Mötet avslutas.  

_ _ _  

 

Efter mötet sker: ”Särskild insats”, domarlotteriet, presentation av prisvinnare och vandringspriser.  

 

Tillträdande styrelsen fortsätter enskilt med det konstituerande mötet.   

 



  
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 

Västernorrlands Älghundklubb  

2020. 
 

 

 

 

 

Styrelsen för klubben lämnar följande berättelser för verksamhetsåret 2020.  

 

  



Organisation 
 

Styrelsen och ledande befattningar  

 
Ordförande                          Hans Pettersson mandattid utgår 2021 
Vice ordf./ledamot               Nils-Olov Gärdin               ”  2021 
Sekreterare  Nicole Nordström               ”  2021 
Kassör Peter Jakob               ”  2022 
Ledamot Mats Norberg               ”                 2021 
Ledamot Nils Ålund               ”  2022 
Ledamot Örjan Pålsson               ”  2022 
Ledamot Jesper Sundqvist               ”  2021 
Ledamot Fredrik Linné               ”  2022 
 
Revisor Sten Enevåg                                   ”  2021 
Revisor                                Örjan Selin               ”  2021 
Revisorsuppleant                Emil Toivonen                              ”  2021 
Revisorsuppleant                Henrik Selander                           ”  2021 
 
Valberedning/sammank.   Philip Engström                           ”  2021 
Valberedning                       Håkan Svensson                           ”  2022  
Valberedning                       Fredrik Olofsson                          ”  2021 
  



 

Året 2020  
 
Kort efter förra årsmötet började spridningen av Corona-viruset ta fart, för att under 
året bli en pandemi. Många har egna erfarenheter, endera själva eller känner någon som 
drabbats, kanske till och med avlidit, så tragiskt. Inledningsvis var Västernorrland 
förskonade och styrelsen hann träffas fysiskt en gång i  Sollefteå. Sedan kom 
restriktioner med en allt mer begränsande effekt för VNÄKs verksamhet. Exempel är 
gruppstorlek från max 50 och till max 8, ute ok men inte inne, reserestriktioner, 
distansering 2 meter, o.s.v. I juni sjönk hoppet och snart blev det omöjligt att genomföra 
utställningar, tävlingar och normala möten.  
 
Successivt under året övergick kontakterna från fysiska möten till tele- eller 
videomöten. Allt eftersom har vanan och förmågan att hantera gruppsamtal med telefon 
eller videomöten förbättrats. Digitala träffar har nog kommit för att stanna som 
mötesform, men de kan inte helt ersätta fysiska möten. Vi behöver nätverkandet som är 
överlägset bättre genom fysiska möten.  
 
Pandemin hade stor inverkan på VNÄK, som drabbades bland annat med inställda 
utställningar (Junsele och Ånge). Sedan en längre tid har klubbens ekonomi hanterats 
försiktigt, så ett tufft år som 2020 klarar VNÄK. De minskade intäkterna balanseras dock 
av minskade kostnader, t.ex. för resor till möten både inom och utanför Västernorrland. 
VNÄK klarade av att göra ett bra resultat för 2020. Rensat från effekter av SM-intäkter är 
det ändå ca. 90 000 kronor i överskott.  
 
Jaktproven är den del som har fungerat mest normalt hos VNÄK under 2020, i och med 
att det givits dispens för utställningskravet innan jaktprov. Underlagen för avel på friska, 
duktiga och sunda individer kan påverkas av pandemi-året 2020, så det finns anledning 
till att följa utvecklingen.  
 
I skrivande stund med ökad vaccinering och tillfrisknade immuna personer så bedöms 
senare delen av 2021 kunna fungera mer normalt. Förhoppningen är att utställningar, 
prov, tävlingar och avel kan återgå till det normala efter sommaren. Så även de sociala 
kontakterna, med mer nätverkande och nöjet av att umgås kring hundverksamheten.  
 
Jag vill tacka medlemmarna för förståelsen och acceptansen för det svåra året 2020. Vi 
ser nu fram emot bättre tider.  
 
// Hans Pettersson, ordförande 2020 för Västernorrlands Älghundklubb  
 
  



Medlemmar 
 
Medlemsantalet uppgick till 640 medlemmar varav 4 hedersmedlemmar per 2020-12-
31. En anledning till minskningen bedöms komma med inställda utställningar då 
deltagande kräver medlemskap för hundägaren. VNÄK har under året fått förbättrat 
stöd från SÄK för kontroll av betalningen av medlemskapet. SÄK har även fått uppdraget 
att distribuera medlemsfakturan och eventuell betalningspåminnelse för att minska 
risken av missade medlemmar.  
 

Domare 
 
Utbildning i jaktprovsregler har utförts under säkrade förhållanden mot smittspridning. 
Under 2020 har VNÄK tillförts 6 stycken jaktprovsdomare. Särskilt i klubbens centrala 
område har det med ett par till domare underlättat att planera och genomföra jaktprov. 
Styrelsen ser gärna fler domare. Som förra årsmötet konstaterade gäller det särskilt i 
den nordvästra delen av klubbens område.  
 
VNÄK-representanter i SÄK-projektet för regelrevidering är Jerry Walestad och Nils 
Ålund. Revideringsarbetet har varit omfattande och information har gjorts tillgängligt 
för alla på SÄKs hemsida.  
 
Susann Minell har utsetts som klubbens ansvarige för viltspårprov. VNÄK har anlitat en 
erfaren men för klubben ny domare i det norra området.  
 

Dokumentation 
 
VNÄK använder nu Föreningsarkivet i Härnösand för klubbens viktiga dokument, t.ex. 
protokoll och ekonomiska handlingar. 
 
Styrelsen har under 2020 haft 8 protokollförda års- och styrelsemöten, samt 3 med 
information som inte protokollförts.  
  
VNÄK ger nu även mer information fyra gångar per år med den nya upplagan av 
tidningen Älghunden. VNÄK tar tacksamt emot förslag på innehåll, reportage och bilder 
från medlemmarna.  
 

Frågor  
 
Styrelsens uppdrag om eventuell ny loga för VNÄK kvarstår att besluta.  
 

Avelskommittén 
  
Avelsråd 
Jämthundar/sammank.               Örjan Pålsson                       
Gråhundar  Robert Edlund                      
Övriga raser Håkan Svensson                   
 
Avelskommittén har under det gångna året svarat på förfrågningar från medlemmarna, 
angående avel och där till förenade frågor samt godkännande av avelsannonser till vår 
hemsida tillika Älghunden.  
 
 



Sponsring 
 
Sponsrade HD/AD-undersökningar1 av medlemmarnas hundar är 17 stycken för 2020, 
något färre än föregående år.  
 
Not 1: Sponsringen gäller tills annat beslutas, enligt styrelsen 2019-02-23.  
 
 
 

  



Ekonomi 
 
Separat finns resultat-, balansrapport och revisionsberättelse för 2020, samt budget för 
2021.  
 
Tack vare flera års försiktiga och sparsamma syn på klubbens ekonomi så har VNÄK 
klarat Corona-pandemin och dess begränsningar väl. Under 2020 omsatte VNÄK  
316 279,42 kronor, varav medlemsavgifter 89 790,00. Uteblivet resultat av två inställda 
utställningar bedöms till 50 000 kronor.  
 
Överskottet på 111 362,90 kronor kommer att delvis att behövas för 
tävlingsverksamheterna men det finns även ekonomiskt utrymme för mer annan 
verksamhet framöver. En nyckelaspekt är engagemang och personer som genomför 
aktiviteterna!  
 
SM-arbetet gav under första halvåret 2020 en acceptabel finansiering inför SM2020, 
men SM2020+2021 kommer att behöva mer.  
 
Under 2020 har bokförings och redovisningsprogrammet Speedledger implementerats. I 
och med det har vissa lokala konton avslutats och all ekonomisk verksamhet har samlats 
ihop, vilket förbättrar den ekonomiska överblicken.  

 

  



Aktiviteter 
  
Verksamhetsplanen 2020, utfallet blev  
 
P.g.a. pandemi med förändrade förutsättningar är det avvikelser mot den beslutade 
verksamhetsplanen för 2020. Här kommenteras händelser och då särskilt avvikelser:  

 Junsele och Ånge utställningar inställda, trots att VNÄK väntade i det längsta för 
möjligheten att kunna genomföra dem.  

 VNÄK deltog digitalt i SÄK Årsstämma med fyra delegater.  
 Teoriutbildning av jaktprovsdomare kunde hållas i augusti under förhållanden 

mot smittspridning!  
 SM-uttagning genomfördes i augusti under förhållanden mot smittspridning.  
 Jaktprov har kunnat genomföras fram till snöfallet den 10-12 januari (SMHI klass 

3-varning!) då Västernorrland drabbades hårt!  
 Kollegium har genomförts, delvis  digitalt.  
 SM2020 ställdes in p.g.a. pandemi. Beslutet togs i samråd med SÄK och de andra 

lokalklubbarna.  
 Länskampen hos VBÄK inställt p.g.a. pandemin, samråd fanns mellan de berörda 

klubbarna.  
 Regelrevideringen har följt tidplanen och projektgruppen har presenterat 

förslagen för kommande period, även här blev den digitala formen för möten 
använd.  

 Ungdomsverksamhet, ingen riktad aktivitet har utförts.  
 Årsmötet 2021 flyttades från ett fysiskt möte i Örnsköldsvik (21 feb) till ett 

digitalt videomöte den 14 mars.  
 
Årsmöten VNÄK  
 
Årsmötet 2020 hölls lördagen den 22 februari hos SVAR i Ramsele. Hedersmedlem 
Ingvar Holmgren var årsmötesordförande. 18 medlemmar inklusive styrelsen 
närvarade.  
 
Förutsättningar för årsmöten 2021 har givits av SKK. SÄK har beslutat att dess 
underställda klubbar ska genomföra sina årsmöten. Det blir som ett digitalt videomöte. 
Årsmötets datum är senare än lämpligt men följer de givna pandemi-förutsättningarna 
från SKK. VNÄK-styrelsen beslutade att hålla ett förenklat årsmöte, d.v.s. punkt 1-16 (se 
stadgarna). Inkomna motioner, enligt punkt 17, kommer att behandlas vid kommande 
årsmöte. Vid årsmötet sker även medlemsröstning om förslag till nya provregler.  
 
VNÄK styrelse förstår att det finns skillnader i förutsättningar att delta vid digitalt 
årsmöte, både för- och nackdelar. Styrelsen har sagt att närvaro/röstning2 ansvarar 
medlemmen själv för.  
 
VNÄK har för att underlätta deltagande erbjudit medlemmarna ett träningsmöte så 
funktioner och tekniska förutsättningar kan testas i förväg. Vid förmötet hålls även en 
digital diskussion om förslag till regelrevidering.  
 
Not 2: Analogt med att resa till möteslokal eller en nedlagd röst.  
  
 

  



Utställningar 
 
Gideå 
 
Till utställningen var 139 hundar anmälda, en ökning med 4 hundar gentemot 
föregående år. Av dessa var det slutligen 131 hundar som deltog. Ewa Widstrand hade 
samtliga gråhundar och jämthundshanarna i sin ring och Margaretha Carlsson dömde 
Jämthundstikar, Östlaikor, Karelare, Hälleforsare och samtliga valpar i den andra ringen.  
 
BIS och BIR Norsk Älghund grå, HÄLJUMBERGETS A-ODA SE36072/2019 Amanda & Leif 
Blom 
BIM Norsk Älghund grå, BREHEIMENS ARRAS SE58142/2016 ägare, John-Ove Eriksson 
BIR Jämthund, KOUGSTABACKENS STINA SE26075/2018, ägare Peter Hallberg 
BIM Jämthund, ASPFJÄLLETS PELLE SE57418/2017 ägare Per Engman 
BIR Karelsk Björnhund STÅNDSKALLETS NIX SE25405/2016, ägare Edwin Nordström 
BIM Karelsk Björnhund RAJASUON HETI SE39837/2018, ägare Anders Lundmark 
BIR Östsibirisk Laika HUNDÅNS NUBBE SE59578/2017, ägare Niklas Näslund 
 
Grattis till dem!  
 
Kommissarie: Mona Sundqvist  
 
Junsele  
 
Inställd p.g.a. pandemin.  
 
Kommissarie: Dan Larsson 
 
Ånge 
 
Inställd p.g.a. pandemin.  
 
Kommissarie: Tomas Höglin 
 

 
  



Jakt- och spårprovsverksamheten 
 
Jaktprov 
 
Inom klubben har 242 stycken jaktprov på älg med löshund utförts under provsäsongen 
2020. Flest prov dömdes av Jan-Erik Bjermkvist med 16 prov.  
 
Utöver ordinarie kollegium har även extra kollegium hållits för att snabbare få fram nya 
jaktprovsdomare. Kollegium har även hållits som digitala möten.  
 
Provledare Norra: Jonny Nordström  
Fullmäktige Norra: Jerry Walestad  
Provledare Södra: Leif Engblom  
Fullmäktige Södra: Niklas Dahlberg  
 

 
Tabell: Alla jaktprov säsongen 2020 hos VNÄK.  
 
Totalen visar att säsongen har givit ett lägre pristagar-procent, jämfört föregående 
säsong. 2019 var totalresultatet för pristagare 48,25% mot 2020 med 38,02%. Störst 
skillnad finns i KEB som ökat från 12% till 21%, nästan en fördubbling.  
 
Spårprov 

 
46 viltspårprov har genomförts. 30 prov i öppen-klass och 16 prov i anlags-klass. Av 
dessa hundar var 15 stycken från våra älghundsraser.  
 
26 älgspårprov har genomförts, alla godkända.  
 
Spårprovsverksamheten har i stort sett kunnat fungera under pandemin. En liten 
tendens till ett bredare intresse, avseende fler hundraser.  
 

  

Prissummering mellan 20200801 - 20210131
Ras Kön 0 pris 1 pris 2 pris 3 pris KEB NP Totalt Pris 1-3

Hälleforshund Hane 1 0 0 0 0 0 1 0,00%

Hälleforshund Tik 0 0 1 0 0 0 1 100,00%

Totalt 1 0 1 0 0 0 2

Östsibirisk Lajka Hane 1 3 0 1 1 0 6 66,67%

Östsibirisk Lajka Tik 1 2 0 0 1 0 4 50,00%

Totalt 2 5 0 1 2 0 10

Norsk Elghund Grå Hane 3 2 0 1 2 1 9 33,33%

Norsk Elghund Grå Tik 11 2 0 1 6 0 20 15,00%

Totalt 14 4 0 2 8 1 29

Jämthund Hane 46 39 8 3 24 2 122 40,98%

Jämthund Tik 30 21 3 5 17 3 79 36,71%

Totalt 76 60 11 8 41 5 201

TOTALT 93 69 12 11 51 6 242 38,02%



Tävlingar och utnämningar  
 
I den här delen av årsrapporten presenteras de bästa älghundarna som finns hos VNÄK, 
utgående från jaktprovsresultaten 2020. Jaktproven ger viktiga underlag för aveln.  
 
Grattis och lycka till i fortsättningen!  
 
Länskampen 2020 
 
De uttagna hundarna presenterades i årsberättelsen 2019.  
 
Länskampen hos VBÄK inställd p.g.a. pandemin.  
 
VNÄK verkar för att den inställda tävlingen ska kunna genomföras när det åter är 
möjligt. Samsyn förefaller finnas med VBÄK och JHÄK. Det arbetas med förslaget att 
VBÄK och JHÄK arrangerar tävlingen för 2020 respektive 2021 under 2021. Det blir då 
en omkastad ordning men JHÄK har att arrangera SM 2022, så det kan passa att fördela 
om ordningen. VNÄK håller då Länskampen 2022.  
 
Länskampen 2021 
 

Kriterier: Två hanhundar av två raser och två tikar av två raser. HD-röntgad med 

resultatet A eller B. AD röntgad utan anmärkning (0). Gråhund som inte är AD-röntgad 

äger rätt att delta. Gäller oavsett ålder och index. Röntgen skall vara utförd senast 30/4. 

Hund/tik som deltagit i Länskampen får inte delta någon fler gång.  

Ändringar i listan kan komma att ske efter den 30/4.  

 

Hundar kvalificerade som ordinarie:   

Jämthund (tik) MYRDAMMENS AZZI prov 93,5 p. Ägare Ola Åström, Sidensjö.  

Jämthund (hane) VIT MOSSENS KOJO prov 86 p. Ägare Jörgen Svensson, Arnäsvall.  

Gråhund (tik) HUNNEKROKENS AQUA3 prov 84,5 p. Ägare Andreas Berggren, Domsjö.  

Gråhund (hane) TOKBÄCKENS CAVAT prov 80,5 p. Ägare Victoria Häggqvist, Nyland.  

 

Reserver:  

Jämtund (tik) VINDBACKENS KAVA, 84,5 p och NÄSJÄMTENS CAJSA, 83,5 p.  

Jämthund (hane) SKÄLLBÄCKENS CRUT, 83,5 p och ELGSHÖGDAS BORIS, 83 p.  

Hälleforsare (tik) GULLHÄTTAS BICKA4, 66 p och gråhund (tik) HOVAMOSSENS NOVA, 

52 p.  

Östsibirisk laika (hane) GYTTJÄRNSBERGETS ATHOS 72,5 p och gråhunden (hane) 

ELGKLÖFEN’S GROOT, 72,5 p.  

 

Not 3: AQUA är även reserv i 2020-laget, så beakta situationen för eventuellt byte av lag.  

Not 4: BICKA har kvar att visa HD/AD-status.  

 
 
 
 
 
 



Älghunds-SM 2020 
 

SM2020 inställt p.g.a. pandemin.  

 

SKKs riktlinjer sa att alla nationella tävlingar ställs in 2020. Efter flera möten med SÄK 
och andra lokalklubbar, stod det klart att diskuterade alternativ inte var goda nog. VNÄK 
kommer nu att arrangera SM för både 2020 och 2021 under kommande året, vilket blir 
stort!  
 
Klubben är särskilt tacksam till medfinansiärerna som genomgående har visat en god 
förståelse för den uppkomna situationen.  

Uttagning till Älghunds-SM 2020  
 

VNÄK höll uttagningen till SM2020 hos Östanskär Hotell & Konferens, med särskilda 

åtgärder vidtagna mot risken för smittspridning.  

 

Kriterier: Två (2) st prisprov inom Västernorrland varav det ena provet skall vara 

gånget före den 1:a november. Utställningsmerit med minst ett Very Good före 15 

månader eller Good efter 15 månader. HD-röntgad med resultatet A eller B. AD röntgad 

utan anmärkning (0). Gäller oavsett ålder och index. Röntgen skall vara utförd senast 

30/4. Gråhund som inte är AD-röntgad äger dock rätt att delta. Ändringar i listan kan 

komma att ske efter den 30/4.  

Resultaten blev:  
GLÄJSJÖNS ENZO, ägare Örjan Norberg, Örnsköldsvik 69,5 poäng  Vinnare  

STRIDSBACKAS BARON, Mattias Englund, Björna 64 poäng   1:a reserv  

DOLLARMARKENS BRAGE, Christer Karlsson, Näsåker 31 poäng  2:a reserv  

JAKTGUIDENS RASKEN, Anders Mårtensson, Bredbyn 29,5 poäng  3:e reserv   

LAPP-GRETAS ANJO, Jesper Sundqvist, Själevad 28,5 poäng   4:e reserv   

SUNNANSJÖGÅRDENS LORD, Bert Månsson, Backe 13 poäng   5:e reserv 

 

Bilden: Vinnaren Örjan Norberg med GLÄJSJÖNS ENZO.  

 

 

http://vasternorrland.alghundklubben.com/images/jaktprov/sm-representant20.jpg


Uttagning till Älghunds-SM 2021  

 
Förutsättningar, lika som ovan.  
 
Kvalificerade hundar är:  
MYRDAMMENS AZZI   93,5 (20-10-29)+71,5 (20-11-04)  = 165 p.  
FJÄLLÄLGENS STORM5   79,5 (20-10-04)+76 (20-10-09)  = 155,5 p.  
MOTTIBÄCKENS ODA5   73 (20-10-29)+82 (20-12-09)  = 155 p.  
LEGDSJÖBERGETS VOLT   82,5 (20-10-14)+70,5 (20-11-06)  = 153 p.  
LAVAÄLVENS FRÖKEN IPA5  72,5 (20-10-23)+76,5 (20-12-10)  = 149 p.  
Vakant6!  
 
Not 5: Inväntar utställningsmerit eller exteriörbedömning (p.g.a. pandemi 2020).  
Not 6: 2020 blev det fem hundar som klarade kriterierna. Önskvärt fler går jaktprov 
senast i oktober!  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Vandringspriser 2020 
 

Unghundskannan  
 

Kriterier: Hane (oavsett ras) under 3 år vid provdagen med högsta poäng på jaktprov 
genomfört inom VNÄK. Hundägaren skall vara medlem i VNÄK. 
 

Jämthunden ELGHÖGDAS BORIS (SE31841/2019) 83 poäng (prov 2020-11-23),  

ägare Per-Johan Hamberg, Docksta.  

 
Jägarnas vandringspris  
 
Kriterier: Bästa hanhund (högsta poäng på jaktprov i VNÄK's regi) oavsett ras. Skall vara 
ägd av medlem VNÄK, HD-friröntgad och tilldelats minst 2:a alt. Good pris i 
kvalitetsklass på utställning. 
 
Jämthunden TJURSKALLENS ASTOCK (SE33014/2017) 88,5 poäng (prov 2020-10-02),  
ägare Daniel Nordberg, Arnäsvall.  
 
Jakthunden  
 
Kriterier: Bästa tik (högsta poäng på jaktprov i VNÄK's regi) oavsett ras. Skall vara ägd 
av medlem VNÄK, HD-friröntgad och tilldelats minst 2:a alt. Good i kvalitetsklass på 
utställning. 
 
Jämthundstiken MYRDAMMENS AZZI (SE25131/2017) 93,5 poäng (prov 2020-10-29),  
ägare Ola Åström, Sidensjö.  
 
 
 

 

  



Klubbens priser 2020 
 
Eftersom årsmötet 2021 är digitalt så kommer priserna att skickas till medlemmens 
adress i registret (uppdatera om du ändrat adress).  
 
Yngsta förstapristagare  
 

Jämthundstiken MOTTIBÄCKENS ODA (SE37181/2019) 73 poäng (prov 2020-10-29),  

ägare Marcus Kalén, Erikslund.  

 

Bästa Jämthund, tik 
MYRDAMMENS AZZI (SE25131/2017) 93,5 poäng (prov 2020-10-29),  

ägare Ola Åström, Sidensjö.  

 

Bästa Jämthund, hane 

TJURSKALLENS ASTOCK (SE33014/2017) 88,5 poäng (prov 2020-10-02),  

ägare Daniel Nordberg, Arnäsvall.  

 

Bästa Norsk Älghund grå, tik 
HUNNEKROKENS AQUA (SE26712/2017) 84,5 poäng (prov 2020-11-27),  
ägare Andreas Berggren, Domsjö. Vinnare för andra året i rad!  
 
Bästa Norsk Älghund grå, hane 
ELGKLÖFEN`S GROOT (SE29036/2017) 72,5 poäng (prov 2020-09-04),  

ägare Fredrik Hjeltström.  

 

Bästa Hälleforshund, tik  

GULLHÄTTAS BICKA (AS22732/2015) 66 poäng (prov 2020-11-07),  

ägare Jimmy Lundqvist, Bollstabruk.  

 

Bästa Östsibiriska laika, hane  

GYTTJÄRNSBERGETS ATHOS  (SE48237/2018) 72,5 poäng (prov 2020-12-09),  

ägare Christian Mårtensson, Backe 

 

 
 

 

 

  



Verksamhetsberättelsen genom styrelsen 

De ideella insatserna och engagemang är viktiga för att det ska fungera med 
utställningar, jaktprov, spårprov och det övriga organisatoriska för VNÄK.  

Styrelsen vill tacka funktionärer, domare, medarbetare, medlemmar och andra 
engagerade för det exceptionella pandemiåret 2020. Utan Era insatser och anpassning 
hade det varit ännu svårare. Vi ser nu fram emot ett friskare 2021!  

Styrelsen för Västernorrlands Älghundklubb  

 

Hans Pettersson Nils-Olov Gärdin Nicole Nordström 

 

Peter Jakob Mats Norberg Örjan Pålsson 

 

Nils Ålund Jesper Sundqvist  Fredrik Linné  
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Utskriven: 2021-02-15 21:36:52

VÄSTERNORRLANDS ÄLGHUNDKLUBB 012508-4152

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A185

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

119 139,76 119 139,76 11 362,90 130 502,661930 Föreningskonto

318 211,87 318 211,87 100 000,00 418 211,871940 Placeringskonto

S:a Kassa och bank 437 351,63 437 351,63 111 362,90 548 714,53

S:a Omsättningstillgångar 548 714,53111 362,90437 351,63437 351,63

S:a TILLGÅNGAR 548 714,53111 362,90437 351,63437 351,63

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-501 643,08 -501 643,08 0,00 -501 643,082061 Eget kapital/Inbetalda insatser

64 291,45 64 291,45 0,00 64 291,452068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -437 351,63 -437 351,63 0,00 -437 351,63

S:a Eget kapital -437 351,630,00-437 351,63-437 351,63

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-437 351,630,00-437 351,63-437 351,63

Beräknat resultat: 0,00 0,00 111 362,90 111 362,90
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Utskriven: 2021-02-15 21:35:50

VÄSTERNORRLANDS ÄLGHUNDKLUBB 012508-4152

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A185

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
5 110,003022 Intäkter viltspårprov

160,003023 Älgspårprov
623,423031 Intäkt Utställning Gideå

69 000,003034 Intäkt SM
2 250,003071 Intäkter lotteri

149 346,003690 Övriga sidointäker
S:a Nettoomsättning 226 489,42

Aktiverat arbete för egen räkning
89 790,003890 Medlemsintäkter

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 89 790,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 316 279,42

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-39 391,004010 Kostnader medlemmar
-27 245,004021 Kostnader jaktprov
-6 816,004031 Kostnader utställning Gideå

-17 600,004034 Kostnad SM
S:a Råvaror och förnödenheter -91 052,00

225 227,42Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-26 253,105800 Resekostnader
-820,005830 Kost & logi

-2 000,006310 Företagsförsäkringar
-3 144,926410 Kostnader styrelsemöten
-4 113,006541 Speedledger
-2 891,506570 Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader -39 222,52

Personalkostnader
-54 919,007320 Kostnadsers. övriga funktioärer
-18 754,007420 Kostnad VNÄK årsmöte

-369,007610 Utbildning
-600,007681 Föreningsavgifter

S:a Personalkostnader -74 642,00

S:a Rörelsens kostnader -204 916,52

111 362,90Rörelseresultat före avskrivningar
111 362,90Rörelseresultat efter avskrivningar
111 362,90Resultat före finansiella intäkter och kostnader
111 362,90Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
111 362,90Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
111 362,90Resultat före skatt
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Utskriven: 2021-02-15 21:35:50

VÄSTERNORRLANDS ÄLGHUNDKLUBB 012508-4152

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A185

Resultatrapport

Perioden

Beräknat resultat: 111 362,90





 

 

Verksamhetsplan för VNÄK 2021  

Med reservation för åtgärder mot pandemi.  

Aktivitet      Tidpunkt 

Utställning Gideå     Inställd p.g.a. pandemi  

Årsmöte VNÄK, som videolänk    14 mars 

Utbildning i jaktprovsregler för nya elever    Februari-augusti   

SÄK årsstämma     April 

Rörligt viltspårprov     April-oktober 

Dressyrkurser/ringsträning, Ånge/Junsele    Maj-juni 

Domarutbildning     Augusti 

Utställning Junsele     31 juli 

Utställning Ånge     21 augusti 

SM-uttagning      Augusti   

Jaktprov      21 augusti -31 januari 

SM2020-2021 löshund älg     Oktober  

Länskamp hos VBÄK     Oktober 

Kollegium på olika orter     21 augusti-31 januari 

Styrelsemöten     Januari-december 

Regelrevidering (om nya, implementera)    Januari-december 

Slutkollegium för 2020     December-5 februari  

Årsmöte 2022 i Örnsköldsvik    Lör 26 februari 2022  

Avelsarbetet       Januari-Februari 2022  



 

 

 

 

 

VNÄK Budget  2021

Intäkter
Medlemsintäkter 90 000                     

Viltspårprov 6 000                        

Älgspårprov 1 500                        

Jaktprov 62 000                     

Utställning * 80 000                     

Övrig sidointäkter 10 000                     

Summa 249 500                   

Kostnader
Medlemmar 50 000                     

Jaktprov 28 000                     

Tävlingskostnad 25 000                     

Utställning 32 000                     

Stambokföringsavg. 15 000                     

Resor 30 000                     

Försäkringar 4 000                        

Styrelsemöten 5 000                        

Bankkostnader 6 000                        

Årsmöte VNÄK 5 000                        

Styrelseers 35 000                     

Ers. övriga funtionärer 20 000                     

Utbildning 6 000                        

Föreningsavgifter 1 000                        

Summa 262 000                   

Resultat 12 500-                     

*Utställning Gideå inställd pga pandemin

Junsele och Ånge räknar vi med att få ett högre antal deltagare



 
 

Styrelsens förslag till ersättningar 2021 (oförändrade)  
Provledare, fullmäktige, utställningskommissarie, kassör och viltspåransvarig får vardera 500 kr per 

person och år i telefonersättning.                                                                                                                  

Domararvode för lös och ledhundsprov    500kr                                                                                      

Domararvode viltspår        400 kr    

Domararvode älgspårprov    400 kr 

Reseersättning för jaktprovsdomare   20kr/mil 

Reseersättning för klubbens uppdrag   18:50 kr/mil 

Förlorad arbetsinkomst klubbens uppdrag   1000 kr/arbetsdag 

Dataansvarig utställning   20kr/hund 

 

Avgifter verksamhetsåret 2021 (oförändrade)  
Medlemsavgifter   350 kr/år 

Familjemedlem   50 kr/år 

Anmälan till lös och ledhundsprov   200 kr/prov 

Anmälan till viltspårprov   155 kr/prov 

Anmälan till älgspårprov   160 kr/prov  
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