Jaktstämma 2013, GHI Jaktvårdsförening 2013-04-25
Närvarande; 21 personer varav en markägare som inte är medlem i föreningen; Lars Eriksson

1. Mötet öppnades av ordförande Ingemar Ström.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till val att leda årets jaktstämma valdes Ingemar Ström.
4. Till sekreterare valdes Peter Gustavsson.
5. Till justeringsmän valdes Margareta Claesson Heljeberg och Ingemar Johansson.
6. Mötets utlysning godkändes, annons i Sala Allahanda och på vår hemsida.
7. Års-och revisionsberättelse lästes upp och godkändes.
8. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för gångna jaktåret.
9. Arvoden; oförändrade arvoden för nästa år.
10. Till ordförande på 1 valdes Ingemar Ström.
11. Till ledamöter valdes Eva-Lott Carlsson (nyval) samt omval av Arne Hemlin och Jan
Bergman, samtliga på 2 år.1 år kvar för Magnus Johansson Dan Aldén och Lars Vangbo.
12. Till suppleanter valdes återigen Thomas Bygg samt nyval för Robin Kristoffersson.
13. Till revisorer valdes Göran Vangbo och Per-Gunnar Hall.
14. Till revisorssuppleant valdes Bengt Westling.
15. Val av jaktledare; Kenneth Westling har avsagt sig uppdraget som jaktledare för Islingby,
förslaget är att Arne Hemlin, jaktledare för Hälby, går in för Islingby. För Sör Gärsbo; Roland
Ström och för Norr Gärsbo; Anders Lindholm. Samtliga godkändes.
16. Till val av ombud till kretsen; omval för Erik Andersson.
17. Till valberedning valdes; Erik Andersson, Kejll Wistrand (sammankallande) och Ingemar
Johansson.
18. Avgifter för jaktkort 2013-2014. Kassörens förslag, stort kort 3000, litet kort 2000, detta pga
sämre ekonomi i föreningen. Stämman biföll förslaget. Ungdomskort beslutades vara
oförändrade, dvs 1000 resp 500 kr.
Dagkort/gästkort; förslag från styrelsen är 300 kr och att rådjur tillåts för gästkort. Jaktstämmans
motförslag var 100 kr för vanligt gästkort samt ytterligare ett kort med tillägg för rådjursjakt på

300 kr. Efter omröstning beslutades att jaktstämmans förslag skulle gälla, dvs två olika gästkort á
100 resp 300 kr och att max 5 kort per gäst och år oavsett korttyp skall gälla.
19. Nya ansökningar, två nya ansökningar har inkommit; Markus Lindholm söker stort kort till
Norr Gärdsbo (bifölls). Fredrik Larsson (köpt Håkan Lennartssons fastighet) söker stort kort
(bifölls för Norr Gärdsbo).
20. Skottpengar; oförändrat dvs 100 kr för grävling, räv, mård, min och mårdhund , 5 kr för
kråka, kaja, skata och nötskrika.
21. Älgjakten; börjar i år den 14:e oktober 2014. Tilldelningen är inte klar.
22. Kronvilt; Ny ansökan är inskickad för en ny period på 3 år.
23. Jakttider i övrigt; vi följer tabellen. Vissa begränsningar runt älgjakten beslutas på höstmötet
inför älgjakten.
I övrigt fanns förslag om att ta bort förbudet mot all jakt veckan innan älgveckan. Efter
omröstning med siffrorna 11-6 kvarstår dock jaktförbudet den veckan.
24. Övriga frågor; Eftersom Kenneth Westling avsäger sig ansvarig för eftersök vid trafikolyckor
beslutades att Roland Ström tar över det uppdraget.
Ett förslag om att föreningen inskaffar ett plusgiro eller bankgiro för att förenkla
inbetalningshantering framkom. Förslaget röstades ner då vi gärna ser att kontakt med
markägarna skall vara kvar vilket blir naturligt då vi åker runt med arrendet.
Koden upp mot skogen skall ändras.
Stämman diskuterade om vi skulle utse en viltansvarig, inga namn föreslogs som ville ta det,
styrelsen jobbar vidare med den frågan.
Jaktträning under sommaren fortsätter, föreningen håller med lerduvor. Start meddelas på
hemsidan.
Jakt efter rovdjur, såsom lodjur och varg, över våra marker kan genomföras av andra lag om vi
får reda på det innan jakten inleds.
Alla fällor skall lämnas in till Roland Ström efter avslutad jakt.
25. Mötet avslutades med kaffe och dopp.
Vid protokollet

Justeras

Peter Gustavsson

Margareta Claesson Heljegård / Ingemar Johansson

