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Jaktstämma 2012-04-29
Bygdegården kl 19.00
Närvarande; 24 st.
1. Mötet öppnades av Ingemar Ström.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till val att leda årets jaktstämma valdes Ingemar Ström.
4. Till sekreterare valdes Peter Gustavsson.
5. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Thomas Bygg Anders Lindholm.
6. Mötets utlysning godkändes.
7. Års- och revisionsberättelse lästes upp och godkändes.
8. Jaktstämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Arvoden; beslutades att vara oförändrade för kommande år, dvs 7 575 kr inkl
revisorerna.
10. Till val av ordförande av föreningen valdes Ingemar Ström.
11. Till ledamöter omvaldes Dan Aldén, Lars Vangbo samt nyval av Magnus Johansson.
Kvar på ett år är Peter Gustavsson, Arne Hemlin och Jan Bergman.
12. Till supleanter omvaldes Thomas Bygg, nyval för Eva-Lott Carlsson.
13. Till val av revisorer omvaldes Göran Vangbo och Per-Gunnar Hall.
14. Till revisorssuppleant omvaldes Bengt Westling.
15. Jaktledare; För Norr Gärsbo – Anders Lindholm, Sör Gärsbo – Roland Ström, Hällby
– Arne Hemlin samt för Islingby – Kenneth Westling.
16. Till ombud för kretsen valdes Erik Andersson.
17. Till valberedning valdes Kjell Wistrand (sammankallande), Erik Andersson och
Ingemar Johansson.
18. Avgifter för jaktkort 2012-2013; Oförändrat dvs 2 500 kr för stort jaktkort, 1 600 kr
för litet kort (småvilt), för ungdomar, som gäller till och med det år man fyller 20 år,
1 000 kr respektive 600 kr. Dagkort 100 kr (max 5 gånger per gäst och säsong).
19. Nya ansökningar; Tommy Johansson, Surahammar - 55 år (sambo med Eva-Lott
Carlosson). Jakob Wahlman, Västerås - 25 år (gift med Malin Wahlman). Förslag från
styrelsen är att de beviljas småviltskort det första året så att vi lär känna dem. Under
älgjakten kan de vara med och ”kika” hur vi jagar. Jaktstämman beslutade så.
20. Skottpengar; Oförändrat, dvs 100 kr för grävling, räv, mård, mink och mårdhund. 5 kr
för kråka, kaja, skata och nötskrika.
21. Älgjakten 2012; Älgjakten börjar i år måndagen den 8 oktober (vecka 41). Älgmöte
sker torsdagen den 4 oktober kl 19.00 i Bygdegården. Samjakt blir den 27 oktober
samt den 8 december. Veckan före älgjakten är all jakt på våra marker förbjuden
förutom fällfångst. Även under samjaktsdagarna är småviltsjakten avlyst. Ingemar
Ström informerade vidare att de licensområden som finns sedan tidigare kommer inom
kort att försvinna. Nya älgskötselområden kommer istället att bildas. Dessa områden
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kommer senare att ingå i ett större förvaltningsområde. Ett förslag från styrelsen är att
vi skall ingå i Wirsbo älgskötselområde. Vi kommer att arbete vidare med detta. Inför
kommande jaktår sker dock inga förändringar. Vi kommer däremot att kalla till ett
extra markägarmöte för att diskutera detta vid ett senare tillfälle. Jaktstämman biföll
detta förslag.
22. Kronvilt; I år får vi skjuta (om vi kan) Tre vuxna djur (2 spetsbockar och 1 hind) samt
fyra kalvar. Kalvarna är tillåtna även med pürsjakt. Kronviltsjakten är tillåten under
älgjakten.
23. Jakttider i övrigt; Klappjakt efter räv blir den 2 februari 2013, samlingsplats vid
transformatorn, kl 0800. Jaktstämman beslutade, efter omröstning med 16 röster för
och 6 röster emot, att på prov tillåta vårjakt på bock under ett år från och med 2013
med restriktion om 1 bock per jaktmedlem. I övrigt sker all jakt enligt gällande
jakttabell.
24. Övriga frågor; Övningsskytte fortsätter även denna sommaren under ledning av
Anders Lindholm. Börjar sista veckan i maj; söndagar på em vid ”Fridolfs hage”.
Föreningen står för skott, kaliber .22 och lerduvor. Redovisning av
avskjutningsstatistik skall även för kommande år vara inlämnade till Ingemar Ström
före den sista mars 2013. Kort med statistik kan även lämnas in till jaktledarna i
respektive jaktlag. Nya jaktkort lämnas inte ut om man inte lämnar in statistiken.
Statistiken går med fördel att skicka in via hemsidan eller via mail till Ingemar Ström.
Föreningens hemsida är http://jaktforeningen.tomasbo.se. Tyst minut hölls för Mikael
Pettersson. Blommor skänktes till Janne Johansson efter att han nu lämnat styrelsen.
25. Ingemar Ström avslutade mötet och tackade för visat intresse. Mötet avslutades med
kaffe och kaka.
Västerfärnebo 2012-04-29
Vid protokollet//
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