Sydöstra Värmlands Viltvårdsområde

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma med Sydöstra Värmlands
Viltvårdsområdesförening
Dag: Torsdag 2016-08-11
Tid: kl 19.00
Plats: Rudskoga Bygdegård

1. Val av ordförande för stämman
Till ordförande valdes Christian Sundby.

2. Anmälan om protokollförare
Anmäldes Henrik Nyström.

3. Val av två justeringsmän
Reine Karlsson, Lennart Karlsson valdes.

4. Fråga om stämman utlysts i laga ordning (NWT o KT; NKP)
Befanns vara korrekt utlyst.

5. Fastställande av röstlängd
Uppsköts till att fastställas vid behov.
6. Styrelsens och revisorernas berättelser, fastställande av resultat- och
balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsberättelsen presenterades, godkändes och lades till handlingarna.
Resultat- och balansräkningarna presenterades, godkändes och lades till handlingarna.
Revisionsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
Revisorn rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

7. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår
Underskottet övergår i ny balansräkning.

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Inget förslag föreligger utan vi genomför löpande verksamhet på sedvanligt sätt.
9. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för
jaktledare och tilldelning av älgar
Sköts av ÄSO/KSO Skagern.
Beslöts att sekreteraren ordnar med länk från VVO:s hemsida till ÄSO Skagerns hemsida.
10. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande
fall för fällt villebråd under jaktåret
Kostnaden för jakträttsbevis ska vara 100:- och för gästjaktsbevis 50:- avseende de sektioner
som i år jagar älg.

11. Resultat av predatorjakten
Presenterades och belönades enligt nedan:
 1:a Räv Bernt Andersson 8 st.
 2:a Magnus Möll 6 st.
 3:a Pär Andersson 4 st.
 Grävling Mikael Karlsson 1 st.
 Kråkfågel Bernt Andersson 85 st
Beslöts att Predatorjakten ska genomföras kommande år på samma sätt som hittills.
Rapportering till sekreteraren ska ske kontinuerligt..
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12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 Styrelsens förslag till gemensam rovdjursjakt inom ”Sydöstra”
Stämman beslöt att genomföra med Rikard Andersson som jaktledare och Per Andersson
som vice jaktledare.

13. Frågor om föreningens tillstånd om upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom
Viltvårdsområdet
Inga föreligger.

14. Antagande av medlemmar
Ingen begäran har inkommit.

15. Val av ordförande i styrelsen
Till ordförande valdes Christian Sundby.

16. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Till sekreterare valdes Henrik Nyström
Till kassör valdes Ulrika Henrysson som tecknar firman och hanterar dess konton.

17. Val av revisorer jämte suppleanter
Till revisor valdes Rune Falk
Till suppleant valdes Eva-Lena Persson

18. Övriga val



Ledamöter i Arbetsutskottet
Valdes Christian Sundby (sammankallande), Olle Johansson samt Torbjörn Ohlzon.
Val av valberedning
Valdes Olle Johansson.

19. Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis
Utfärdas av styrelsens ordförande och sekreterare samt sektionernas ordförande, jaktledare
och vice jaktledare.

20. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut
samt för kallelse till jaktstämman
Kallelse via annons samt beslut informeras via resp. sektionsledning.

21. Övriga frågor
Beslöts att i maj 2017 genomföra VVO-möte betr. älgfrågor.
Fortsatt sponsring av ungdomar upp till och med 19 års ålder inom VVO för genomförd
utbildning Jägarexamen.

22. Jaktstämman avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Henrik Nyström

Justeras

Lennart Karlsson

Reine Karlsson
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