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Protokoll för årsstämma med Linsells Jaktvårdsförening
2017 02 03 kl. 19 Plats: Bygdegården Linsell.
Närvarande: Markägare 5
1.

Jaktstämman öppnas av: Sven Mattsson

2.

Val av ordförande för stämman utsågs: Sven Mattsson

3.

Sekreterare för stämman: Göran Östh

4.

Val av 2 justeringsmän som jämte ordföranden justerar mötets protokoll:
Göte Söderstrand och Lars-Olov Ängerfors.

5.

Fråga om årsstämman är utlyst i stadgenlig ordning:
Ja

6.

Fastställande av röstlängd. Rösträtt framgår enligt stadgarna.

7.

Styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och fråga ´
om ansvarsfrihet för styrelsen.
Egna medel: 38536 kr. Delägarfonden: 2975 kr Utdelning ur fonden: 20 öre/ha
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

8.

A Beslöts i fråga om älgjakten:
Beslut om antalet jaktlag: 4 st
Val av Jaktledare för
Sektion 1: Åslaget Jaktledare: Mikael Söderstrand
Sektion 2: Nybodlaget "
Olle Thunell
Sektion 3: Vållaget
"
Daniel Andersson
Sektion 4: Tandån
"
Jan-Erik Östby
Jakträttsbevisförsäljare: Jaktledare säljer till sina älgjaktlag och till övriga jägare
säljer Olle Thunell
Anmälan till årets älgjakt sker senast söndagen den 27 augusti kl 16, då
"Jägarmötet" hålls i Bygdegården Linsell. Kallelse till Jägarmötet sker genom anslag i
Linsells hemsida, anslagstavlan och vid skjutbanan.
Skjutprov skall avläggas för deltagande i älgjakten, minimikrav är 3 serier på stående
älg med träff inom träffområdet.
Start för årets älgjakt: 4 september
Jaktgäster älg: Jaktledaren avgör gästens placering.
B Småviltsjakt, björnjakt
Beslöts i fråga om småviltsjakten:
Område som upplåts för småviltsjakt: Ljusnan – Glötevägen - Slutvägen
Småviltsjakt första älgjaktsveckan (mån-fre): Ovanstående marker men alltid
kontaktskyldighet till jaktledaren.
Småviltsjakt andra älgjaktsveckan: Kontaktskyldighet till respektive jaktledare.
Beslöts i fråga om Björnjakt (start 21 augusti):
Enligt Länsstyrelsen beslut ska alltid jaktledare utses när två eller fler jagar björn ihop.
Det är björnjaktutövaren själv som ansvarar för att ta reda på gällande regler.
Samordnad björnjakt: Ja, om intresse finns och att det är föreningen som avgör
jaktledare.
Hud och huvud tillfaller skytten och köttet delas mellan de björnjaktberättigade i
älgjaktlaget.
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Fällavgift björn: Ingen
Jaktgäst björn prövas årligen enligt stadgarna: Mötet beslutar att björnjakträttsberättigad jägare får ta med en jaktgäst.
För jakt på björn erfordras godkänt björnpass.
Samordnare för björnjakten är Olle Thunell 070-5220193 och reserv Sven Mattsson
070-2389340
Telefonlista med godkända björneftersökekipage finns normalt på Jägareförbundet.
Älgjägare med endast älgjakträttsbevis får fälla björn enligt beslut på årsstämman,
jaktbevis för småvilt måste lösas.
C Fastställande av avgifter samt övrigt :
Jaktbevis för älgjakt per år 150 kr
Jaktbevis för småvilt per år 100 kr
Jaktgästbevis älgjakt per dag 100 kr
Jaktbevis för småvilt per dag 100 kr.
"
Ersättning jaktkortförsäljare: 15 %
Inköp av saltsten och rådjursfoder: 50 saltstenar. Rådjursfoder enl. kvitto
Skottpengar för varje på föreningens marker avlivad mink, mård och räv: 500 kr
Älgbana: Möte en söndag i maj ang sommarens skytte.
Banavgift: 200 kr/år och då ingår avgift för älg och björn. Betalas i samband med
skjutning
Korthållsbana 50 kr resp. 50 kr för tavla.
Underhåll av skjutbana ersätts med 1000 kr till Göte Söderstrand
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Val av styrelse:
Ordförande
Sven Mattsson 1 år
Övrig ledamot
Olle Thunell 2 år
Sekreterare
Bo Karlsson 1 år
Övrig ledamot (kassör) Göran Östh 1 år
Övrig ledamot Daniel Andersson 2 år
Styrelsesuppl. Lars-Olov Ängerfors 2 år Styrelsesuppl. Kristoffer Westberg 1 år
Revisorer 2 st Allan Andersson Göte Söderstrand Rev.suppleant Ove Andersson
Arvoden : Ordförande 500 kr Kassör 1900 kr + utlägg 1600 kr telefon, dator
Bilers. 1.85 kr /km
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Delgivning av protokoll. Protokoll finns tillgängligt i föreningens pärm i affären och
på Linsell.se
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Övriga frågor:
A. Skjutvallen ska åtgärdas med ett lager sand eller sågspån. Beslutas att 30000 kr får
användas för att åtgärda skjutvallen. Om kostnaden blir högre tar styrelsen beslut
om det. Sven kontaktar innehavare av grävare för konsultation.
B. Fråga om upplåtelse av småviltsjakt diskuterades. Olle Thunell kontaktar
Bo Karlsson för synpunkter.

12.

Firmatecknare: Ordförande och kassör var för sig.

14.

Årsstämman avslutas.
Linsell som ovan:
Sekreterare:………………………….

Ordförande:……………………………….

Justerare:…………………………….

……………………………..

