Gärdsbo-Hällby-Islingby Jaktvårdsförening
Jaktstämma 2014-05-08
Bygdegården kl. 19.00
Närvarande; 22 st.
1. Mötet öppnades av Ingemar Ström och vi började med att ha en tyst minut för Janne
Johansson som lämnat oss. Blommor från jaktföreningen sändes även till begravningen.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till val att leda årets jaktstämma valdes Ingemar Ström.
4. Till sekreterare valdes Eva-Lott Carlsson.
5. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Janne Bergman och Roland Ström.
6. Mötets utlysning godkändes.
7. Års- och revisionsberättelse lästes upp och godkändes.
8. Jaktstämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Arvoden; beslutades att vara oförändrade för kommande år, dvs. 7 575 kr inkl. revisorerna.
10. Till ordförande fram till nästa jaktstämma valdes Ingemar Ström.
11. Till ledamöter omvaldes Magnus Johansson, samt nyval av Göran Hemlin och Dan Aldén
som markägarrepresentant.
12. Till suppleanter valdes Robin Kristoffersson och Andreas Wistrand.
13. Till revisorer valdes Bengt Westling och Mats Vangbo.
14. Till revisorssuppleant omvaldes Lars Vangbo.
15. Jaktledare; För Norrgärdsbo – Anders Lindholm, Sörgärdsbo – Roland Ström, Hällby/Islingby
– Arne Hemlin.
16. Till ombud för Sala jaktvårdskrets valdes jaktledarna Roland Ström, Anders Lindholm och
Arne Hemlin.
17. Till valberedning valdes Kjell Wistrand), Erik Andersson (sammankallande) och Ingemar
Johansson .
18. Avgifter för jaktkort 2014-2015; Oförändrat dvs. 3 000 kr för stort kort, 2 000 kr för litet kort.
Ungdomskort beslutades vara oförändrade, dvs. 1000 resp. 500 kr.
Gästkort; är 300 kr/dag inkl. rådjur, 100 kr/dag för vanligt gästkort.
Max 5 kort per gäst och år oavsett korttyp.
19. Inga nya ansökningar har inkommit.
20. Skottpengar; Oförändrat, dvs. 100 kr för grävling, räv, mård, mink och mårdhund. 5 kr för
kråka, kaja, skata och nötskrika.
21. Älgjakten börjar i år måndagen den 13 oktober och man måste deltaga 1:a veckan (5 dagar)
om man ska vara med och dela på köttet. Lika regel i alla jaktlagen. Samjakt på älg den 8/11
och 6/12.

22. Veckan före älgjakten är det tillåtet att jaga sjöfågel. Röstning på stämman och det var 10 för
förslaget och 9 emot. Vårjakten på bock fortsätter. Max 1 bock/per jägare.
23. Löpande licens på kronvilt, 2014-2015 får det skjutas 2 hjortar och 2 kalvar och det görs
under älgjakten.
24. Inga övriga frågor har inkommit men det kom upp på stämman att det var oro från
markägarna när det gällde grisarna.
25. Rapportera gärna på hemsidan om ni ser några fasankullar.
26. Avslutning med kaffe
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