Protokoll
Årsmöte 2009-04-23
GERDSBO-HÄLLBY-ISLINGBY JAKTVÅRDSFÖRENING
Plats:
Bygdegården, Västerfärnebo kl. 19,00

Närvarande:
24 personer

1. Ordförande Erik Andersson förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen fastställdes och godkändes.
3. Till ordförande att föra årsmötet valdes Erik Andersson.
4. Till val av sekreterare valdes Peter Gustavsson.
5. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Robert Sahlström och Ingvar Samuelsson.
6. Mötets utlysning godkändes.
7. Års-och revisionsberättelse för 2008-2009 föredrogs av Erik Andersson samt av revisor Göran Vangbo. Dessa
godkändes av årsmötet
8. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Arvodet för nästkommande år beslutades efter omröstning att höjas med 10% till 4 975 kr.
10. Till ordförande 2009-2010 valdes Erik Andersson.
11. Till styrelseledamöter beslutades om omval på två år för Peter Gustavsson, Janne Bergman samt Arne
Hemlin. Övriga ledamöter har ett år kvar (Jan Johansson, Kenneth Westling och Lars Vangbo).
12. Till styrelsesuppleant valdes ånyo Ingemar Ström och Magnus Johansson.
13. Till revisorer omvaldes Göran Vangbo och Per-Gunnar Hall.
14. Till revisorssuppleant omvaldes Bengt Vestling.
15 Till jaktledare omvaldes;
• För SörGerdsbo; Roland Ström
• För NorrGerdsbo; Anders Lindholm
• För Hällby; Arne Hemlin
• För Islingby; Kenneth Westling
16. Till ombud för kretsen valdes styrelse.
17. Till valberedningen valdes; Kjell Wistrand (sammankallande), Åke Ohlsson och Robert Sahlström.
18. Avgifter för jaktkort 2009-2010; stort kort 2 500 kr/år, småvilt 1 600 kr/år, ungdom; 1 000 kr respektive 600
kr, oförändrade dagkort.

/forts.
19. Nya ansökningar.
• Robert Sundblom, Krylbo; avslogs
20. Skottpengar oförändrade; dvs. 100 kronor för grävling, räv, mård, mink och mårdhund. Samt 5 kronor för
kråka och kaja.
21. Älgjakten; Tilldelning ej klar men börjar i år den 12/10 2009 vilket gör att Älgmötet kommer att hållas den 8
okt 2009.
22. Jakt på Kronvilt och Vildsvin diskuterades och där styrelsen la fram ett förslag om att släppa kalvskytte efter
kronvilt fritt för enskild jakt. Vuxna djur jagas fortfarande under älgjakten lagvis. Detta på grund av att det
kommande året är det sista i vår treårsperiod och skall på detta sätt underlätta något. Förslaget godtogs av
årsmötet och gäller detta år.
23. Jakttider i övrigt;
• Förbud för småvilt, förutom fälljakt, mellan den 5/10 och 16/10 2009.
• Vårjakt på råbock fortfarande förbjuden.
• Klappjakt efter räv blir den 6/2 2010.
24. Övriga frågor.
Ingemar Ström som har hand om vår fina hemsida (http://jaktforeningen.tomasbo.se) eftersöker fler bilder och
berättelser från våra föreningsmedlemmar. Se till att skapa en levande sida och skicka in upplevelser mm.
Erik Andersson passade även på att tacka Janne och Siv Johansson som under året snickrat och rustat upp alla
fågelholkar längs skogsvägen.
Vidare diskuterades om vi skulle ordna några gemensamma aktiviteter under nästa säsong då ekonomin är
fortsatt god i föreningen. En möjlig resa till Örebros jaktmässa diskuterades och fann gehör. Årsmötet beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att ordna detta för gemensam avfärd med buss den 5/9 2009. Intresseanmälan kan göras
via vår hemsida eller ringa någon i styrelsen.
I övrigt finns möjligheter att ge bidrag till viltvårdande åtgärder från vår förening eftersom ekonomi är god.
25. Erik Andersson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Föreningen bjöd som vanligt på
Kaffe och Kaka.
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