Protokoll - Arsmote N:a Grasmarks W O 2012-07-27
1. Freddy Kjellstrom halsade valkommen till arets jaktstamma och valdes till
motesordforande.
2.

Styrelsen anmalde Jan Hedin som protokoUfbrare.

3. Borje Lindstrom och Torbj6m Halvardsson valdes att justera protokoUet.
4.

Stamman har utlysts i behorig ordning och dagordningen godkandes.

5. Motet beslutade att rostlangden faststalls om behov av detta uppstar under stamman.
6. Styrelsen presenterade verksamhetsberattelse samt balans- och resultatrapport for det
gangna verksamhetsaret. Dessa godkandes och lades till handlingama.
7. Revisionsberattelsen foredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gangna
verksamhetsaret.
8. Faststallande av regler (se bilaga regler 2012/2013) for jaktutovning dar det ingar
fbrslag till avgiftshojning om: 50 kr/jaktrattsbevis. Licenstilldelningen for alg ar e.u.
fran Lansstyrelsen 32 djur varav hogst 16 vuxna far fallas. M.a.o. 16 vuxna och 16
kalvar. Styrelsens Jorslag: En rimlig tilldelning som bor vara ett vagledande numerart
mal infor arets algjakt. Styrelsens forslag ar att bibehalla en mindre avskjutningskvot
av hondjur. Styrelsen foreslar darfor en konsfordelad avskjutning som efterstravar en
fbrdelning om 40 % hondjur respektive 60 % tjur betraflfande de vuxna djuren, vilket
innebar en malsattning om 10 tjurar och 6 hondjur. Styrelsen har aven detta
ar medvetet lagt tjurprocenten nagot hogre an hondjursprocenten da vi bedomer att en
nagot hogre avskjutning av tjur inte torde paverka reproduktionen lika negativt som ett
likstallt uttag (50 % tjur/hondjur) skulle bidra till. Aven om det kan bli svart att i
realiteten uppna en avskjutning om 50 % kalv nar rovdjurssituationen ar som den ar
menar styrelsen att v i bor efterstrava att na malet om 50 % avskjutning av kalv. Vidare
fbreslas foljande grundregler under kommande algjakt: Inga taggrestriktioner pa
tjurar. Ko med tva kalvar - en kalv far skjutas. Ko med en kalv - kalven far skjutas.
Ensamt hondjur ar lovligt. Styrelsen foreslar aven oforandrat avgiftsuttag per jaktdag
vid kommande algjakt under fbrutsattning att jaktrattsbevisen hojs - Om inte forslaget
gar igenom bor i sadana fall en avgiftshojning per jaktdag dryftas da fallavgiftema
hojs i ar: fran 0 till 100 kr/kalv, och fran 250 kr till 400 kr/vuxet djur.
Beslut fattades i enlighet med styrelsens forslag.
9. Framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlemmama - (inget inkommet
fran enskilda medlemmar).
Foljande beslutades enligt styrelsens forslag:
• att upplata marker for ev. kommande licens/avlysningsjakt pa stora rovdjur. Se punkt
26 i jaktreglema.
• att upplata mark for uthyrning av gastjakt pa baver i wo:s regi.
• att styrelsen far mandat till upplatelse av mark till jaktprov vid forfragningar fran
hundklubbar under kommande jaktar.

10. Foljande arrendekontrakt godkandes:
MARKAGARE
John Nykvist
Margareta Baverbrandt
Jan Hedin
Gunilla Viper
Mats Eriksson
Allan Skanse
Allan Skanse
Allan Skanse
Stora Enso
Stora Enso
Stora Enso
Stora Enso

ARRENDATOR
Allan Nordahl
Johan Nordlund
Andreas Bemtsson
Carl Olov Edkvist
Anders Holmstrand
Bo Ehrenpohl
Johan Ehrenpohl
Henrik Ehrenpohl
Sven Erik Vennsstrom
Jonas Englund
lb Mortensen
Erik Muhr

JAKT
Smaviltjakt
Algjakt
Algjakt
Alljakt
Alljakt
Alljakt
Alljakt
Alljakt
Alljakt
Alljakt
Algjakt
Algjakt

11. Val:
a. ) Till ordforande i styrelsen valdes Freddy Kjellstrom.
b. ) Till styrelseledamoter valdes Markus Larsson, Christian Mattsson och Jan
Bemdtsson pa 2 ar. Till suppleanter valdes Ake Hedin, Erk Dahlen och Jonas Melin pa
1 ar.
c. ) Till revisorer valdes Jan Hedin och Borje Olsson pa lar och som suppleanter valdes
Birger Jonsson och Tony Lovkvist pa 1 ar.
d. ) Till jaktledare pa 1 ar valdes foljande: 6st - Ansvarig: Bo Lundberg, bitradande:
Karl-Ivar Dahlen och ersattande: Tony Lovkvist. Vast - ansvarig: Mattias Larsson,
bitradande: Carl-Ame Jonsson, ersattande: Freddy Kjellstrom.
e. ) Till fbrsaljare av jaktrattsbevis valdes Markus Larsson och Freddy Kjellstrom.
f. ) Till kontrollanter pa algbanan valdes Carl-Olov Edkvist, Christian Mattsson, Conny
Dahlen, Bo Brostrom och Ake Persson samt Borje Olsson som ersattare.
g. ) Som ledamoter fran w o till jaktskytteklubbens arsstamma valdes Jan Bemdtsson
och Torbj om Halvardsson som ersattare
h. ) Som ombud till Sunne jaktvardskrets valdes Freddy Kjellstrom och Christian
Mattsson.
i. ) Som ansvariga for slaktboden valdes Ake Persson och Ame Lund.
j . ) Till kontaktman for bortsprungna hundar inom W O valdes: Markus Larsson 0705500146, Mattias Larsson 070-5500143 och Jonas Melin 070-2780679.
k.) Till ansvariga for avlivning av sjuka och skadade djur i fridlysningszonen valdes
Markus Larsson 070-5500146, Mattias Larsson 070-5500143 och Jonas Melin 0702780679 Tomas Engstrom 0565-41153 och Christian Mattsson 070-3185291
1.) Till viltvardskommitte valdes Sven Nystrom, Torbjom Halvardsson och Gert-Ove
Liljefors.
m.) Som studieombud och ungdomsansvarig valdes Jan Hedin.
n.) Till Folkets Hus kommitten valdes Ame Olsson, Tomas Engstrom, Ove Grassjo
och Bo Brostrom.
o.) Till viltdataansvarig valdes Freddy Kjellstrom.
p.) Till valberedning valdes Tomas Engstrom som sammankallande samt Borje Olsson
och Stig-Ove Hedin.

12. Extra stamma beslutades att hallas lordag 2012-10-13, kl. 17.00 i Folkets hus,
Brandsbol. Arende: Godkarinande av arrendekontrakt. Nasta arsstamma foreslas av
styrelsen att hallas sista fredagen i juli kl. 18.00 i Folkets hus, Brandsbol. Kallelse till
stammoma sker genom kallelse i Sunnenytt och Torsbybladet samt pa hemsidan.
13. Ovriga fragor
Styrelsen foreslar arsstamman att komma med synpunkter och diskussion om huruvida
omradet ska inga i ett framtida algskotselsomrade eller ej.
Detta aktualiseras mot bakgrund av det nya algforvaltningssystemet. Fortsatter vi vara
kvar som licensomrade sa kommer det anda att kravas att vi genomfor alginventering,
men vi kommer inte att inviteras till samradsmoten och far bade minskad insyn saval
som minskat inflytande over framtida algforvaltning.
Motet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersoka mojlighetema att bilda
algskotselomrade med andra W O .

Jan Hedin, motessekreterare

