Jaktstämma 2012-05-03

Gerdsbo Hällby Islingby Jaktvårdsförening

Bygdegården, närvarande 15 personer

1/ Mötet öppnades av ordförande Ingemar Ström som hälsade alla välkomna.
2/ Dagordningen fastställdes och godkändes
3/ Till val av ordförande valdes Ingemar Ström
4/ Till val av sekreterare valdes Peter Gustavsson
5/ Val av justeringsmän, tillika rösträknare valdes Magnus Johansson och Mikael Strömvall
6/ Mötets utlysning godkändes
7/ Års-och revisionsberättelse; Årsberättelsen godkändes, revisionsberättelsen lästes upp av Jan
Bergman och godkändes.
8/ Jaktstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9/ Arvoden; Beslutades om oförändrade arvoden.
10/ Val av ordförande för 2011-2012; Omval av Ingemar Ström
11/ Val av styrelseledamöter; Omval av Peter Gustavsson, Arne Hemlin och Jan Bergman för en tid
av två år.
12/ Val av styrelsesuppleanter; Omval av Thomas Bygg och Magnus Johansson för en tid av ett år.
13/ Val av revisorer; Omval av Göran Vangbo och Per-Gunnar Hall.
14/ Val av revisorssuppleant; Omval av Bengt Westling.
15/ Val av jaktledare; För Norr Gerdsbo – Anders Lindholm, för Sör Gerdsbo – Roland Ström, för
Hällby – Arne Hemlin och för Islingby – Kenneth Westling.
16/ Val av ombud till kretsen; styrelsen väljer inom sig.
17/ Val av valberedning; Erik Andersson, Ingemar Johansson och Kjell Wistrand (sammankallande).
18/ Avgifter för jaktkort 2011-2012; Oförändrade avgifter för kommande jaktår, dvs 2500 kr för stort
kort och 1600 kr för småviltskort, för ungdom 1000 kr resp 600 kr. Dagkort 100 kr, max fem gånger
per gäst och säsong, dvs oförändrat likaså.
19/ Nya ansökningar; Det har inte kommit in några nya ansökningar till styrelsen i år.
20/ Skottpengar; Oförändrade skottpengar dvs 100 kr för grävling, räv, mård, mink och mårdhund, 5
kr för kråka, kaja, skata och nötskrika.

21/ Älgjakten; Tilldelning av älg var inte klar vid tidpunkt för vår jaktstämma, men börjar i år den
10/10. Älgmöte kommer att hållas torsdagen innan, dvs den 6/10 kl 19.00 i bygdegården. Samjakt
lördag den 29/10 och lördag den 3/12. Kompetensskjutning som vanligt och skall genomföras innan
älgjakten. Diskussioner fördes om vi skall gå med i ett älgskötselområde istället för idag i egen regi
med A-licens. Detta för att enklare eventuellt kunna styra vår avskjutning av älg på våra marker.
Stämman beslutade att vara kvar i A-licens ytterligare ett år och avvakta utvecklingen av den nya
indelning av områden som är på gång i större jaktområden.
22/ Kronvilt; Två spetsbockar och två kalvar under kommande år.
23/ Jakttider i övrigt; Klappjakt efter räv blir den 4/2 2012, samlingsplats vid ”transformatorbacken”. Förbud mot småviltsjakt, förutom fällfångst, veckan före älgjakt. Vårjakt på råbock
förbjuden inom vårt jaktområde. I övrigt sker all jakt enligt gällande jakttabell.
24/ Övriga frågor; Skjutträning med kaliber .22 och hagel under ledning av Anders Lindholm kommer
att fortsätta, söndagar under sommaren, ”Fridolfs-hage”. Föreningen står för skott kaliber .22 och
lerduvor.
Efterlysning av laddningsutrustning, bör finnas hos Bengt Westling.
Redovisning av avskjutningsstatistik; Vi är dåliga på att redovisa in vad vi skjutit under året, korten
skall inlämnas före sista mars. Jaktkorten lämnas till jaktledarna i respektive lag. Nya jaktkort lämnas
inte ut om man inte lämnat in statistiken. Även 0-kort skall lämnas in. Redovisning kan även lämnas
in via mail eller via vår hemsida; http://jaktforeningen.tomasbo.se
25/ Ingemar tackade för visat intresse och avslutade årets jaktstämma. Föreningen bjöd på kaffe och
dopp.
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