Jaktstämmoprotokoll 2008-03-27
Lillhärdals Wärdshus
Närvarande:

Markägare: 10
Övriga medlemmar: 15

P1. Ordförande öppnar stämman och hälsar välkommen.
P2. Val av ordförande för mötet Henry Johansson
P3. Val av sekreterare Thomas Wiklund
P4. Val av två justerare Jan-Ola Larsson och Bo Hedin
P5. Stämmodeltagarna ansåg att stämman utlysts i laga ordning och beslutade att kallelse
skall ske på samma sätt nästa år, d.v.s med en annons i tidningen Härjedalen.
P6. Stämman beslöt att fastställa röstlängd vid behov.
P7. Verksamhetsberättelse och kassarapport delgavs stämman och lades till handlingarna
Årets behållning
Kassa: 42 791 kr
Markägarfonden: 127 621 kr
P8. Revisorsberättelse delgavs stämman och lades till handlingarna.
P9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
P10. Beslutades att innestående medel i markägarfonden skall fonderas.
P11. Björnjakt
Beslutades att björnjakt behövs för att begränsa skador av björn samt att årets björnjakt
skall bedrivas av envar jaktberättigad inom hela viltvårdsområdet - områdesjakt.
P12. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård.
a) ”Gällande regler” gicks igenom och stämman beslöt att dessa fortsätter att gälla även detta
jaktår. (Se bilaga)
b) Inbetalning av fällavgifter skall vara gjorda den 31 januari.
c) Anmälan om deltagande i jakt skall göras hos styrelsen senast den 4 augusti 2008.
d) Beslöt att den 11 augusti 2008 hålla en extra stämma för godkännande av jaktupplåtelser.
Direkt efter hålls fördelningsmöte med styrelsen och jaktledarna.
e) Viltvårdsåtgärder. Beslutade att köpa in ca: 80 saltstenar för nästa års utplacering.
f) Beslöts att följande jaktsektioner skall gälla: Sektionerna 1-5
g) Uppdrogs åt styrelsen och jaktledarna att inom ramen för tilldelade älgar reglera
avskjutningens omfattning och fördelning inom området.
h) Jakten påbörjas första lovliga jaktdag med fullmakt för resp. jaktledare eller av denne
utsedd ersättare att avsluta jakten och bestämma ny tidpunkt för fortsatt jakt.
i) Den som skjuter djur i strid med licensvillkoren eller mot jaktstämmans, styrelsens eller
jaktledarens beslut kan av styrelsen uteslutas från fortsatt jakt innevarande jaktsäsong och
mister andel i det fällda djuret, även trofé.

j) Rapport från jaktlagen
1:an rapporterar koncentrationer vid Gönhålla och Sexån avskjutning som tidigare år.
2:an rapporterar hyggligt med älg fick 5 av 6 vuxna snabbt.
3:an Upplever att tillgången är som tidigare år, aldrig skjutit så mycket kalv.
4:an Normalt, sköt alla 5 vuxna.
5:an Som tidigare år.
P.13 Motion angående förbud mot övrig jakt under viss period.
Dagkort:
Holmen skog meddelade att de fortsättningsvis inte kommer att erbjuda Lillhärdals vvo
möjlighet att arrendera mark för upplåtelse av ”övrig jaktkort”. Holmen Skog informerade att
de framgent endast kommer att upplåta dessa jakträtter till ungdomar boende i byn.
Stämman beslutade att om Lillhärdals vvo får möjlighet att erbjuda dagkort skall de endast
erbjudas ungdomar upp t.o.m 25 år som är bosatta inom Härjedalen. Dagkorten skall inte
säljas eller gälla under september månads älgjakt.
Förbud mot småviltsjakt:
Motionen avslogs av stämman
P14. Viltvårdåtgärder
Se beslut om saltstenar under P12/e
P15. Tilldelning och motion angående tilldelning
Björn Törnvall yrkar i egen motion att stämman beslutar om en sänkning från 2,0 till 1,5
älg/1000 ha.
Styrelsen föreslår oförändrad tilldelning om 2,0 älg/1000 ha.
Stämman beslutade i enligt styrelsen förslag 2,0 älg/1000 ha.

P16. Beslöts att avgifter för jaktåret 2008 / 2009 skall gälla enligt följande:
Älgjaktsbevis
Småviltsbevis
Gästbevis, älg
Dito, övrigt vilt
-”- , -”Dagkort

170:50:100:- per vecka
100:- per vecka
50:- per dag eller veckoslut
20:- per dag

Fällavgifter:
Vuxen älg
Kalv
Björn
Rådjur

200:130:200:30:-

P17 För jakt på älg krävs att jägare avlagt följande skjutprov:
Fyra skott på stående älgfigur, på 80 meters avstånd och fyra träff inom träffområdet.
För jakt på björn krävs att jägare avlagt följande skjutprov:
Skall klara skyttemomentet i det så kallade ”björnpasset”
Lillhärdals skytteklubbs instruktörer ges mandat att utfärda skjutintyg.

P18. Kommande årets styrelse.
Ordförande Henry Johansson, Ögränd 5b, 842 33 Sveg, tel 0680-12017 t.o.m 2009
Sekreterare Dan Persson, Åsen 828, 840 80 Lillhärdal, tel 0680-30135 t.o.m 2008
Kassör Lars Karlsson, Grims 840 80 Lillhärdal, t.o.m 2008
Övriga ledamöter Thomas Wiklund och Ulf Karlsson t.o.m 2008
Severin Johansson och John-Ola Larsson t.o.m 2009
Revisorer Kristina Jörnlind och Gunnar Olofsson t.o.m 2008
Revisor suppl Åke Nilsson t.o.m 2008
Valberedning Åke Nilsson och Barbro Eriksdotter t.o.m 2008
Styrelse suppl Anders Lindqvist och Bengt Olsson t.o.m 2008
Till ombud jaktvårdskretsens möte valdes Dan Persson och John-Ola Larsson
Ersättare för ombud blev Bengt Olsson och Bo Hedin
Försäljning av jakträttsbevis: Kassören samt ordförande, Barbro Eriksdotter samt
Rune Hallgren. Jaktledarna fördelar bevisen inom respektive jaktlag.

P19. Följande arvoden beslöts att gälla:
Ordförande, sekreterare och kassör
Övriga ledamöter
Revisorer
Jaktledare
Försäljare

1000:200:300:350:500:-

P20. Övriga frågor.
Beslutades att uppdra åt styrelsen att upprätta en hemsida för föreningen.
Informerades om att det finns 10 stycken mårdfällor hos Lars Karlsson på Grims.
Diskuterades vikten av viltstatistik och samtliga jaktledare uppmanades att årligen
lämna in älgobs.
P21. Mötet avslutades

Ordförande Henry Johansson

Sekreterare Thomas Wiklund

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Justerare Bengt Olsson

Justerare Bo Hedin

------------------------------------------

-------------------------------------------

