Årsmötesprotokoll Gärsbo Hällby Islingby jaktvårdsförening 2019-05-16
Mötet hölls i Bygdecentret.

1. Mötets öppnande
Ordförande Kjell Wistrand öppnade mötet.

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
Jacob Wahlman och Marcus Andersson valdes till justerare.

6. Mötets utlysning
Årsmötet godkände utlysningen. Annons i Sala Allehanda 6:e maj.

7. Års- och revisionsberättelse
Års och revisionsberättelse föredrogs på mötet av ordförande Kjell Wistrand och
kassör Jakob Wahlman och godkändes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Arvoden
Styrelsen får fördela totalt 10000 kr mellan sig i arvoden.

10. Val av ordförande för jaktår 2019–2020
Fredrik Larsson blev vald till ny ordförande i föreningen.

11. Val av styrelseledamöter
Andreas Wistrand och Mats Vangbo har 1 år kvar på sina mandat.
Björn Johansson och Jakob Wahlman omvaldes på två år vardera. Robin
Kristoffersson som tidigare varit styrelsesuppleant valdes in som ordinarie på två år.
Viktor Ahlm Hemlin valdes in på nyval på 1 år.
12. Val av styrelsesuppleanter
Omval 1 år Jens Magnusson
Nyval 1 år på Mikael Strömvall
13. Val av revisorer
Lars Vangbo omvaldes som revisor och dessutom nyval av Peter Gustavsson.
14. Val av revisorssuppleant
Jan Forstén 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 2020–2021
Frågan sköts fram till nästkommande årsmöte.
18. Nya ansökningar
Innan ansökningstiden gick ut hade det kommit in två ansökningar om småviltskort
från Per Olsson och Stefan Andersson. Båda bifölls.
Ansökningar om stort kort har inkommit från Mats Igemo, Rikard Bergström, Lars
Valsten och Ted Petrusson. Mötet biföll samtliga ansökningar och kom fram till att
Mats Igemo ska ansluta sig till Gärsbolaget och Rikard Bergström, Lars Valsten och
Ted Petrusson ska anslutas till Hällby-Islingby-laget.
19. Älgjakten
Älgjakten startar i år den 14:e oktober.
Datum för samjakt på älg bestämdes till 2:a november, 30:e november 14:e
december och 11:e januari.
Samjakt ska också genomföras på torsdagen första älgjaktsveckan.
Jaktledarna ska kallas till styrelsemötet innan älgmötet.
20. Kronvilt

Ny plan inlämnad som tidigare 1 hjort, 1 hind och 2 kalvar per år i tre år. Styrelsen ska
undersöka för och nackdelar med att gå samman med Salbo gällande
kronhjortsskötselområde.
21. Övriga frågor
Mötet beslutade att det på gästkort ska vara tillåtet att skjuta allt vilt som jagas för
dagen. Årsmötet ska kallas på hemsidan minst 8 dagar innan dagen för årsmötet.
Annons i Sala Allehanda inte nödvändigt.
Arbetet med evventuellt älgskötselområde fortskrider i styrelsen.
22. Mötets Avslutning
Mötet avslutades med kaffe.
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