PROTOKOLL – Årsmöte N:a Gräsmarks VVO 2014-07-25
1. Årsmötet öppnades av ordförande Freddy Kjellström. En tyst minut hölls till minne av den
under året bortgångne jaktkamraten Curt Persson.
2. Till mötesordförande för stämman valdes Freddy Kjellström
3. Till protokollförare för stämman anmäldes av styrelsen Jan Hedin.
4. Till justeringsmän valdes Torbjörn Halvardsson och Lennart Nilsson.
5. Stämmans utlysande och dagordningen godkändes.
6. Beslöts att röstlängd skulle justeras vid behov.
7. Styrelsen presenterade verksamhetsberättelse samt balans- och resultatrapport för det
gångna verksamhetsåret som godkändes och därefter lades till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse föredrogs och styrelsen tillstyrktes ansvarsfrihet, vilket även
beviljades av årsstämman.
9. Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till regler (se bilaga regler
2014/2015) för jaktutövning.
ÄSO:s förslag till avskjutning för N.a Gräsmarks vvo:
En beräknad avskjutning om totalt 35 älgar varav målet är att 40 % av dessa bör vara kalvar.
Det innebär således en avskjutning om 21 vuxna djur samt 14 kalvar. Förslaget innebär även
en något lägre avskjutning av hondjur. Därför föreslås en könsfördelad avskjutning av vuxna
djur med en fördelning om 40 % hondjur respektive 60 % tjurar, vilket innebär en målsättning
om att fälla 13 tjurar och 8 hondjur. ÄSO:s styrelse har medvetet lagt tjurprocenten något
högre än hondjursprocenten då vi bedömer att en något högre avskjutning av tjur inte torde
påverka reproduktionen lika negativt som ett likställt uttag (50 % tjur/hondjur) skulle bidra
till. Vidare bedömer ÄSO:s styrelse att det blir svårt att i realiteten uppnå en avskjutning om
50 % kalv i området mot bakgrund av rovdjurssituationen, och föreslår istället en avskjutning
om 40 % kalv.
Vidare föreslås följande grundregler under kommande älgjakt: Inga taggrestriktioner på
tjurar. Ko med två kalvar – en kalv får skjutas. Ko med en kalv – kalven får skjutas. Ensamt
hondjur är lovligt. Styrelsen föreslår även oförändrat avgiftsuttag vid kommande älgjakt.
Stämman beslöt att: Bifalla styrelsens förslag till jaktregler för år 2014/2015 med följande
ändringar föreslagna av Lennart Werme: Ej förbud mot att använda vatten vid rengörande av
slaktkroppar samt att kontroll av papper inför älgjakten bör ske dagen innan jaktstart (Se
bilagda jaktregler 2014/2015) samt ÄSO:s förslag till avskjutning.
I samband med diskussion av jaktreglerna tryckte ordföranden särskilt på jaktetik såsom jakt i
närhet av bebyggelse samt att respektera tiden då hundar skall hållas kopplade.
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10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna – (inget inkommet från
enskilda medlemmar).
Styrelsen föreslår:
a.) årsstämman att upplåta marker för ev. kommande licens/avlysningsjakt på stora
rovdjur. Se punkt. 25 i jaktreglerna.
b.) årsstämman att upplåta mark för uthyrning av gästjakt på bäver i vvo:s regi om
styrelsen bedömer att tillgången på bäver är god.
c.) årsstämman att styrelsen får mandat till upplåtelse av mark till jaktprov vid
förfrågningar från hundklubbar under kommande jaktår.
Stämman beslöt att: Bifalla styrelsens förslag.
11. Antagande av nya medlemmar – inkomna arrendekontrakt:
MARKÄGARE

ARRENDATOR

JAKT

Bergvik
John Nykvist
John Nykvist

Uno Kristiansson
Kjell Åke Löfgren
Steinar Englund

All jakt
All jakt
Älgjakt

Samtliga arrendatorer godkändes av stämman.
12. Stämman valde följande funktionärer:
a.) Till ordförande för 1 år valdes Freddy Kjellström.
b.) Till styrelseledamöter på 2 år valdes: Sören Nilsson, Lennart Nilsson och
Markus Larsson. På ett år valdes Arne Olsson. Till suppleanter på ett år valdes:
Jonas Melin, Conny Johansson och Erik Dahlén på 1 år.
c.) Val av revisorer: Börje Olsson och Jan Hedin, 1 år. Suppleanter: Birger
Jonsson, Tony Lövkvist 1 år.
d.) Till jaktledare på Öst valdes: Ansvarig Bo Lundberg, bitr. Karl Ivar Dahlén,
ers. Tony Lövkvist 1 år.
Till jaktledare på Väst valdes: Ansvarig jaktledare Lennart Werme, bitr. CarlArne Jonsson, ers. Freddy Kjellström 1 år.
e.) Försäljning och rätt att utfärda jakträtts- och jaktgästbevis valdes: Freddy
Kjellström och Markus Larsson på 1 år.
f.) Kontrollanter på älgbanan valdes som ordinarie: Börje Olsson, Carl-Olov
Edkvist, Conny Dahlén, Bo Broström, Sören Nilsson. Ersättare: Jonas Melin.
g.) Ledamöter från vvo till jaktskytteklubbens årsstämma valdes: ordinarie Jan
Berndtsson. Ersättare: Torbjörn Halvardsson.

h.) Ombud till Sunne jaktvårdskrets valdes: Freddy Kjellström (ordf.) och Arne
Olsson (v.ordf).
i.) Ansvariga för slaktboden valdes Bosse Broström och Arne Lundh. – Till
slaktaransvarig under styckningsdagen valdes Jonas Englund.
j) Kontaktmän för bortsprungna hundar inom vvo valdes: Jonas Melin 0702780679. Mattias Larsson 0565-410 20, 070-550 01 43, Markus Larsson 0565410 96, 070-550 01 46.
k.) Ansvariga för avlivning av sjuka och skadade djur i fridlysningszonen
valdes: Jonas Melin 070-2780679, Thomas Engström 0565-411 53, Markus
Larsson 0565-410 96, Mattias Larsson 0565-410 20, Christian Mattsson 0565410 51. Ersättare: Jonas Melin 070-2780679.
l.) Till viltvårdskommittén valdes Sven Nyström, Torbjörn Halvardsson
(sammankallande) och Gert-Ove Liljefors.,
m.) Till studieombud och ungdomsansvarig valdes Jan Hedin på 1 år.
n.) Till Folkets Hus kommittén valdes Ove Grässjö, Arne Olsson Backen, Åke
Hedin, Tomas Engström.
o.) Till viltdataansvarig valdes: Freddy Kjellström.
p.) Till valberedning valdes: Börje Olsson, Tomas Engström (sammankallande)
och Stig-Ove Hedin.
13. Årsstämman beslutade att extra stämma skall hållas lördag 2014-10-18, kl. 17.00 i
Folkets hus, Brandsbol. Ärende: Godkännande av arrendekontrakt samt kontroll av
papper inför älgjakten. Nästa årsstämma föreslås av styrelsen att hållas sista fredagen i
juli kl. 19.00 i Folkets Hus, Brandsbol. Kallelse till stämmorna sker genom kallelse i
Sunnenytt och Torsbybladet samt på hemsidan (N:a Gräsmarks vvo).
14. Vattenförsörjningen till slaktboden och samlingslokalen diskuterades. Arne Olsson i
Folketshuskommittén och Arne Olsson i styrelsen redogjorde för läget angående
vattentillgång och möjliga åtgärder. Styrelsen fick i uppdrag av mötet att vidta de
åtgärder som krävs för att säkra verksamheten vid årets älgjakt.

Jan Hedin, protokollförare

Torbjörn Halvardsson, justerare

Lennart Nilsson, justerare
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