Årsmötesprotokoll Norra Gräsmarks Viltvårdsområde 2017-07-28
1. Ordföranden Freddy Kjellström hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.
Ordföranden inledde med en parentation för; Kenneth Olsson, vilken hedrades med en tyst
minut.
2. Som ordförande för att leda årsstämman valdes Freddy Kjellström.
3. Styrelsen anmälde Freddy Kjellström som protokollförare.
4.Som justeringsmän valdes Börje Olsson och Markus Larsson.
5. Stämmans utlysning och kallelse ansågs vara i laga ordning samt att föreliggande
dagordning godkändes av årsmötet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultatrapport för det gångna
verksamhetsåret godkändes och lades därefter till handlingarna.
Folkets Hus framtid diskuterades i samband med att resultaträkningen presenterades samt mot
bakgrund av den diskussion som fördes vid 2016 års jaktstämma. Styrelsen fick mandat att
bereda ärendet ytterligare och återkomma med förslag till beslut om Folkets Hus framtid vid
extra stämman i oktober.
7. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades i enlighet med
revisorernas förslag ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Årsstämman beslutade att fastställa reglerna som styrelsen föreslog (se bilaga Jaktregler
2017/2018) för jaktutövning. Tilldelningen för älg baserades på Nordvästra Gräsmarks ÄSO:s
gällande älgskötselsplan. Årsstämman beslutade följande:
Avskjutningsbestämmelser för N.a Gräsmarks vvo:
En beräknad avskjutning om totalt 8 älgar varav målet är att 75 % av dessa bör vara kalvar.
Det innebär således en avskjutning om 2 vuxna djur (tjurar) samt 6 kalvar, vilket blir en vuxen
älg (tjur) och 3 kalvar per sektion. Detta mot bakgrund av älgstammens bedömda numerär.
Vidare föreslås följande grundregler under kommande älgjakt: Ko med två kalvar – en kalv
får skjutas. Ko med en kalv – kalven får skjutas. Styrelsen föreslår även oförändrat
avgiftsuttag per jaktdag vid kommande älgjakt.
9. 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 pnkt. 26 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 anta styrelsens förslag.

10. Antagande av nya medlemmar – inkomna arrendekontrakt:
MARKÄGARE
Skanse
Skanse
Skanse
Skanse
Stora Enso
Markus Larsson

ARRENDATOR
Per Strandberg
Lennart Johansson
Tobias Malm
Maria Wedin
Christian Melin
Ronny Karlsson

JAKT
Småvilt
Småvilt
Småvilt
Småvilt
Högvilt
Högvilt

Årsstämman beslutade att godkänna inkomna arrendekontrakt.
11. Val av:
a.) Till ordförande för styrelsen för en period av 1 år valdes Freddy Kjellström.
b.) Conny Johansson valdes in som styrelseledamot för en period av 2 år. Som fyllnadsval
efter Lennart Nilsson som sagt upp sin plats i styrelsen valdes Arvid Dahlén in om en period
av 1 år. Till suppleanter på ett år valdes: Conny Dahlén och Erik Dahlén.
c.) Till revisorer valdes: 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 Morgan Byström
och bitr. Freddy Kjellström 1 år.
e.) Försäljning och rätt att utfärda jakträtts- och jaktgästbevis valdes: Freddy Kjellström och
Markus Larsson.
f.) Som kontrollanter på älgbanan valdes som ordinarie: Börje Olsson, Carl-Olov Edkvist,
Conny Dahlén, Bo Broström, Sören Nilsson. Ersättare: Tomas Engström och Hans-Inge
Dahlén.
g.) Ledamöter från vvo till jaktskytteklubbens årsstämma valdes som ordinarie: Torbjörn
Halvardsson, och som ersättare: Carl- Olov Edkvist.
h.) Ombud till Sunne jaktvårdskrets valdes: Freddy Kjellström och Mats Eriksson.
i.) Som ansvariga för slaktboden valdes: Bosse Broström och Arne Lundh.
j.) Kontaktmän för bortsprungna hundar inom vvo valdes: Mattias Larsson 0565-410 20, 070550 01 43, Markus Larsson 0565-410 96, 070-550 01 46.
k.) Ansvariga för avlivning av sjuka och skadade djur i fridlysningszonen valdes: Thomas
Engström 0565-411 53, 070-5411536, Markus Larsson 070-550 01 46 Mattias Larsson 0565410 20, 070-550 01 43 Conny Johansson 0565- 410 76, 070-696 36 08.
l.) Till viltvårdskommittén valdes Sven Nyström, Torbjörn Halvardsson (sammankallande)
och Gert-Ove Liljefors.
n.) Till Folkets Hus kommittén valdes Ove Grässjö, Conny Johansson, Åke Hedin, Tomas
Engström.
o.) Som viltdataansvarig valdes Freddy Kjellström.
p.) Till valberedning valdes: Börje Olsson, Tomas Engström (sammankallande) och Stig-Ove
Hedin.
12. Extra stämma beslutades att hållas lördag 2017-10-14, kl. 17.00 i Folkets hus, Brandsbol.
Ärenden: Godkännande av arrendekontrakt och beslut om Folkets Hus framtid. Nästa
årsstämma föreslås av styrelsen att hållas sista fredagen i juli kl. 18.30 i Folkets Hus,
Brandsbol. Kallelse till stämmorna ovan sker genom kallelse i Sunnenytt och Torsbybladet
samt på hemsidan (N.a Gräsmarks vvo).

13. Övriga frågor
Köttfördelning: Ivar Myrli aktualiserade frågan om att filéerna bör delas upp mellan jägarna.
Mats Eriksson lade ett förslag om att filéerna bör lottas ut bland deltagarna jägare, där de
jägare som vunnit filéer stryks från listan påföljande år till dess att samtliga jägare på listan
har fått filéer. Årsmötet biföll Mats Eriksons förslag.

14. Mötets avslutande
Ordföranden Freddy Kjellström tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Freddy Kjellström, protokollförare

Markus Larsson, justerare

Börje Olsson, justerare

