
Årsmötesprotokoll Gärdsbo Hällby Islingby jaktvårdsförening 2017-05-31 

Mötet hölls i a-salen i bygdegården med 20 mötesdeltagare. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Kjell Wistrand öppnade mötet med en tyst minut för Barbro Andersson 

och Harry Forsberg som lämnat oss under året. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av mötesordförande 

Kjell Wistrand valdes som mötesordförande. 

 

4. Val av mötessekreterare 

Andreas Wistrand valdes som mötessekreterare. 

 

5. Val av justerare tillika rösträknare 

Markus Andersson och Jakob Wahlman valdes till justerare. 

 

6. Mötets utlysning 

Inbjudan till årsmötet annonserades i Sala Allehanda 17:e maj. Årsmötet godkände 

utlysningen. 

 

7. Års- och revisionsberättelse 

Kassör Jakob Wahlman föredrog kassan och revisionsberättelse. Årsberättelsen var 

med som bilaga till dagordningen. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

9. Arvoden 

Oförändrade. 

 

10. Val av ordförande för jaktår 2017–2018 

Kjell Wistrand. 

 

11. Val av styrelseledamöter 

Arne Hemlin, Björn Johansson och Jakob Wahlman omvaldes på två år. 

 

12. Val av styrelsesuppleanter 

Jens Magnusson och Robin Kristoffersson omvaldes på två år. 

 

13. Val av revisorer 

Bengt Westling och Lars Vangbo valdes till revisorer. 



 

14. Val av revisorssuppleant 

Peter Gustavsson valdes till revisorssuppleant. 

 

15. Val av jaktledare, vice jaktledare och ombud till kretsen 

Anders Lindholm och Arne Hemlin valdes till jaktledare, Göran Hemlin och Jan 

Bergman valdes till vice jaktledare. Jaktledarna är ombud till kretsen. 

 

16. Val av valberedning 

Erik Andersson, Jan Bergman och Ingemar Johansson omvaldes som valberedning. 

 

17. Avgifter för jaktkort 2017–2018 

Oförändrade. 

 

18. Nya ansökningar 

Före årsmötet har det inkommit 4 ansökningar om att få jaga med stort kort. Två 

ansökningar kom från tidigare jägare Bengt Westling och Jerker Johansson som båda 

haft uppehåll några år. De två övriga kom från nya jägare Tobias Bästelid Larsson och 

Jan Forstén. Markägarna på årsmötet valde att godkänna alla fyra ansökningarna och 

att alla fyra ska bli medlemmar i Hällby-Islingby älglag. Därutöver har Eva-Lotta 

Karlsson Hällby-Islingby valt att gå ur föreningen vilket gör att Hällby-Islingby nu har 

16 älgjägare och Gärdsbo har 21 älgjägare. 

 

19. Älgjakten 

Vi har ansökt hos Länsstyrelsen om att få skjuta 8 stora och 10 kalvar under årets 

älgjakt. Får se vad tilldelningen blir. 

 

20. Kronvilt 

Årsmötet beslutade att släppa kalvjakten fri enligt jakttabell och tilldelning. Till jakt 

på stora kronvilt ska det fortfarande kallas. Skjutet djur ska direkt rapporteras till 

jaktledare. Tilldelningen för året är 2 kalvar, en hjort och en hind. 

 

21. Övriga frågor 

Anders Lindholm föredrog älgspillningsinventering som kretsen vill att vi är med och 

gör under våren 2018. Erik Andersson valdes till samordnare för 

älgspillningsinventeringen. 

Jaktkorten ska betalas elektroniskt för att underlätta för kassören. Jägarna betalar till 

den som är ansvarig i varje lag för jaktkorten och därefter betalar den ansvariga in allt 

till föreningen. 

Ta bort texten ”Jaktvärden har ansvar för sin gäst och ska ha uppsikt över sin 

jaktgäst, vilket betyder att man följs åt under jakten eller sitter på samma 

jaktpass.” På sidan gästkort på hemsidan. Jaktgäst som löst gästkort ska ses som 

fullvärdig jägare och tilldelas eget jaktpass. Jaktgäst får däremot inte gå ut och jaga 



på egen hand. Jaktgästen har inte rätt att kräva att få kött om något skjuts men vi kan 

alltid dela med oss om vi vill. 

Stadgarna ska läggas upp på hemsidan. 

Årsmötet beslutade att älgjägarna ska skjuta bronsälg varje år. 

 

22.  Mötets Avslutning 

Mötet avslutades med kaffe. 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 
Ordförande Kjell Wistrand  Sekreterare Andreas Wistrand 

 

 

 

 

 

___________________________ ____________________________ 
Justerare Jakob Wahlman  Justerare Markus Andersson 


