
Protokoll

Årsmöte 2007-04-24

GERDSBO-HÄLLBY-ISLINGBY JAKTVÅRDSFÖRENING

Plats: Närvarande:
Bygdegården, Västerfärnebo kl. 19,00 21 personer

1. Mötet öppnades av ordförande Erik Andersson som hälsade alla välkomna.

2. Dagordningen fastställdes och godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Erik Andersson.

4. Till sekreterare valdes Peter Gustavsson.

5. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Roland Ström och Kjell Wistrand .

6. Mötets utlysande godkändes.

7. Års-och revisionsberättelse för 2006-2007 lästes upp och godkändes.

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna jaktåret 2006-2007.

9. Mötet beslutade om oförändrade arvoden till nästkommande verksamhetsår.

10. Val av ordförande 2007-2008.
Omval av Erik Andersson.

11. Val av styrelseledamöter.
Omval på två år för Peter Gustavsson, Arne Hemlin och Janne Bergman.

12. Val av två styrelsesuppleanter.
Omval av Ingemar Ström och Magnus Johansson.

13. Val av revisorer.
Omval av Göran Vangbo och Per-Gunnar Hall.

14. Val av revisorssuppleant.
Omval av Bengt Vestling.

15 Val av jaktledare.
 För Sör Gerdsbo; Roland Ström
 För Norr Gerdsbo; Anders Lindholm
 För Hällby; Arne Hemlin
 För Islingby; Kenneth Vestling

16. Val av ombud för kretsen.
Styrelsen samt suppleanter.

17. Val av valberedning.
Omval för Kjell Vistrand (sammankallande), Åke Ohlsson och Bernt Hellström.



/forts.

18. Avgifter för jaktåret 2007-2008.
Årsmötet beslutade om oförändrade avgifter dvs; stort jaktkort 2 500 kr/år, småviltskort 1 600 kr/år.
Ungdomskorten; 1 000 kronor respektive 600 kronor.
Dagkort; oförändrade, 50 kronor per kort, skytt och dag (endast tre dagkort per gäst och jaktår får utnyttjas).
Dagkort gäller ej för jakt efter rådjur.

19. Nya ansökningar.
 Uppsiktsjakt Robin Kristoffersson – bifalles
 Viktor Ahlm – bifalles
 Småviltskort Robin Pettersson – bifalles
 Robert Sundblom – avslogs
 Stort kort Lars Aldén – bifalles
 Dan Aldén – bifalles
 Tom Bergström – bifalles
 Lars-Inge Lennartsson - avslogs efter omröstning då två förslag fanns. Årsmötet

fann att jaktlagen idag är något stora och motiverade på så sätt avslaget.

20. Skottpengar
Oförändrade; dvs. 100 kronor för grävling, räv, mård, mink och mårdhund. Samt 5 kronor för kråka och kaja.

21. Älgjakten.
Älgjakten börjar i år den 8/10. Tilldelningen är ännu inte klar, men styrelsen skall försöka påverka så att en
ökning kan ske från föregående års 7 vuxna djur till 8. Samjakt kommer att genomföras under två tillfällen, den
27/10 och den 8/12 2007. Erik informerade kort om att en översyn håller på att göras över de nuvarande
älgområdena. Troligtvis kommer man dela upp Sverige i större områden. Ett område skall omfatta cirka 50 000
hektar och bilda mer naturliga avgränsningar. Mer information om detta kommer nog inför nästa år.
Vidare informerades kort om förenklade metoder vad gäller älgobservationer. Framöver kommer detta att ske via
internet för att snabbare få ut informationen. Hemsidan är redan igång och kan besökas på www.viltdata.se.

22. Kronvilt och Vildsvin
Kronvilt
Under året har vi ansökt om kronhjortsskötselområde vilket nu har beviljats för tiden 2007-2009. Första årets
planerade avskjutning är 1 hjort och 1 kalv.
Årsmötet beslutade att jakten efter kronhjort skall genomföras i samban med älgjakten och då bedrivas i
organiserade former lagvis. Detta för att säkra rapporteringen av eventuellt fällda djur. Jakten sker enbart under
älgjaktsperioden, dvs från den 8/10 2007.

Vildsvin
Vildsvinen ökar i området och årsmötet diskuterade om åteljakt skall bedrivas och hur. Inget beslutades dock och
diskussionerna fortsätter.

Kronhjort och vildsvin kräver stort kort för att jagas då dessa skall skjutas med klass 1-vapen.

23. Jakttider i övrigt.
 Förbud för småvilt, förutom fälljakt, mellan den 1/10 och 12/10 2007. Detta medför tyvärr att

höstjaktspremiären efter rådjur förskjuts. Under älgveckan tillåts enbart jakt efter älg.
 Vårjakt efter rådjur förbjuden.
 Klappjakt efter räv; Årsmötet ville införa en dag på höstkanten, varför man redan nu beslutade att

första tillfället kommer att bli den 22/9 och som vanligt även första lördagen i mars, dvs 1/3 2008.
Dessutom bestämdes att en fast tid och plats skall gälla framöver. Man beslutade att sk
”transformatorbacken” var en lämplig plats och tiden kl 08,00. Gäller både hösten och vintern.

 Höstmöte, torsdagen den 4/10 kl 19,00, Bygdegården.



/forts.

24. Övriga frågor.
Erik informerade om att ett nytt förslag har utarbetats vad gäller vandringsleder i bygden och att en ny led
planeras inom vårt jaktområde uppe runt Hannsjön från Hörnsjöfors. Detta kommer främst att påverka två
markägare. Inget är dock klart och avgörs av berörda markägare.
Slutligen informerade Ingemar Ström att antalet skabbrävar återigen ökar och efterfrågade återigen ökad
fällfångstverksamhet inom föreningen.

25. Erik Andersson avslutade årsmötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet Justeras

Peter Gustavsson Roland Ström Kjell Wistrand


