Protokoll
Jaktstämma 2010-04-29
GERDSBO-HÄLLBY-ISLINGBY JAKTVÅRDSFÖRENING
Plats:
Bygdegården, Västerfärnebo kl. 19,00

Närvarande:
18 personer

1. Ordförande Erik Andersson förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen fastställdes och godkändes.
3. Till ordförande att föra stämman valdes Erik Andersson.
4. Till sekreterare valdes Peter Gustavsson.
5. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Kjell Wistrand och Jan Johansson.
6. Mötets utlysning godkändes.
7. Års-och revisionsberättelse för 2009-2010 föredrogs av Erik Andersson, samt av Peter Gustavsson. Dessa
godkändes av jaktstämman.
8. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna jaktåret.
9. Det beslutades om oförändrade arvoden till nästa jaktår.
10. Till ordförande 2010-2011 valdes Ingemar Ström.
11. Till styrelseledamöter beslutades om omval på två år för Jan Johansson och Lars Vangbo, samt nyval för
Dan Aldén. Övriga ledamöter har ett år kvar (Peter Gustavsson, Arne Hemlin och Janne Bergman).
12. Till styrelsesuppleant valdes Magnus Johansson och Thomas Bygg.
13. Till revisorer omvaldes ånyo Göran Vangbo och Per-Gunnar Hall.
14. Till revisorssuppleant omvaldes Bengt Vestling.
15 Till jaktledare valdes;
 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), Robert Sahlström och Ingemar
Johansson.
18. Avgifter för medlemskap kommande jaktsäsong beslutades vara oförändrat; stort kort 2 500 kr/år, småvilt
1 600 kr/år, ungdom; 1 000 kr respektive 600 kr, dagkort höjdes till 100 kr.

/forts.
19. Nya ansökningar.
 Therese Lindholm, stort kort – bifölls
 Peter Söderlund, stort eller litet kort – avslogs
I övrigt informerades att Magnus Hellström går upp på vuxet småviltskort och att Jens Magnusson numer jagar
på stort kort.
20. Skottpengar oförändrade; dvs. 100 kronor för grävling, räv, mård, mink och mårdhund. Samt 5 kronor för
kråka och kaja.
21. Älgjakten; Tilldelning ännu inte klar, men börjar i år den 11/10 2010. Älgmötet kommer då att hållas
torsdagen den 7 okt 2010, kl 1900 i bygdegården. Samjakt den 30/10 och den 4/12.
Kompetensskjutning som vanligt och skall genomföras innan älgjakten.
22. Kronvilt; Ny ansökan om licens skall skickas in då föregående treårsperiod har löpt ut. Det var stämmans
mening att så göra för att förnya vår licens igen.
23. Jakttider i övrigt;
 Förbud för småvilt, förutom fällfångst, mellan den 4/10 och 15/10 2010.
 Vårjakt på råbock skall fortfarande vara förbjuden inom vårt jaktområde.
 Klappjakt efter räv blir den 5/2 2011.
I övrigt sker all jakt enligt gällande jakttabell.
24. Övriga frågor.
Skyttekvällar kommer att ordnas lite löpande under sommaren, dagar och plats kommer att finnas på vår hemsida
(http://jaktforeningen.tomasbo.se), alla är välkomna. Till dessa skyttekvällar beslutades att föreningen skall köpa
in skott.
Diskussioner fördes om att vi alla bör bli bättre på att lämna in våra statistikkort. Även från jägarförbundet
påpekas att detta sköts lite dåligt i hela landet. Alla kort skall in varje år, även de kort som är sk ”nollade”
(alltså även de utan inrapporterat vilt). En liten skärpning lovades av dem som var närvarande.
Styrelsen informerade slutligen att ekonomin är relativt god i föreningen varför viltvårdande åtgärder av olika
slag kan sponsras.
25. Erik Andersson förklarade stämman för avslutad och tackades även av efter hans 15 år som ordförande med
blommor och stående ovationer. Ordförandeklubban lämnades också över till vår nya ordförande Ingemar Ström.
Föreningen bjöd som vanligt på kaffe och dopp.
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