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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2017-05-19
Närvarande: ca 25 personer

§ 1.

Mötets öppnande, fastställande av dagordning.
Ordföranden Hans Petter Paulsen förklarade mötet öppnat och dagordning för
mötet fastställdes.

§ 2.

Mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Hans-Petter Paulsen.

§ 3.

Mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Per Erik Willemark.

§ 4.

Justeringsmän
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bo Olsson och Janne Hedback.

§ 5.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport föredrogs och
godkändes. Föreningens utgifter för det gångna året har uppgått till 231.155
kronor och inkomsterna till 175.055 kronor, således ett underskott med 56.100
kronor. Underskottet beror på att lantmäterikostnaderna blev betydligt högre än
förväntat vid förvärvet av marken vid skjutbanan. Summa tillgångar vid
budgetårets slut uppgår till 84.900 kronor.

§ 6.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse föredrogs och godkändes.

§ 7.

Ansvarsfrihet
Styrelse och revisorer beviljades ansvarsfrihet.

§ 8.

Val av styrelse
Till ordförande på ett år valdes Hans Petter Paulsen.
Till kassör på två år valdes Anders Lindholm.
Till övrig ledamot på två år valdes Tomas Ljungqvist.
Kvarstår ytterligare ett år som sekreterare gör Per Erik Willemark
och som övrig ledamot Anders Bjurström.
Till suppleanter i styrelsen för ett år valdes Lars-Göran Hedback
och Rasmus Halvars.
Som tidigare gäller att ordförande och kassör var för sig är behöriga
firmatecknare och äger rätt att disponera föreningens konton.

§ 9.

Styrelsens arvode
Beslutades att sänka styrelsens arvode till: ordförande 500 kr, sekreterare 500
kr, kassör 500 kr, övriga ledamöter 300 kr och revisorerna 100 kr/år.

§ 10.

Valberedning
Till valberedning på ett år valdes Sören Enström (sammankallande), Bo Hedback och
Christer Larsson samt Janne Hedback som suppleant.
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§ 11.

Val av revisorer
Till revisorer på ett år valdes Bo Hedback och Sören Enström med Nils-Erik
Hedback som suppleant.

§ 12.

Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen före årsmötet.

§ 13.

Stadgar
Inga förändringar av stadgarna aviserades.

§ 14.

Markfrågor, jakträtt och nya jägare
Inga förändringar beträffande marker och arrenden föreligger. Priserna för
jakträttsbevis enligt §3 i stadgarna fastställdes till 150 kr/år och §4 i stadgarna
till 775 kr/år.
Antalet jägare till årets älgjakt ser ut att bli något fler än ifjol, och anmälan ska
ske före den 1 juni.

§ 15.

Budget inkl avgift för jaktkort
Styrelsens förslag till budget för det kommande året godkändes. Utgifterna
beräknas uppgå till 183.900 kr och inkomsterna till 185.000 kr, alltså ett
överskott på 1100 kr. Priset för älgjaktskort fastställdes till 2300 kr. Som
tidigare ingår jaktkort för småvilt i älgjaktskortet, om man enligt arrende har rätt
att jaga småvilt. För de som enbart jagar småvilt fastställdes priset till 350 kr/år,
och dagkortsavgiften för gästjägare till 100 kr/dag.

§ 16.

Älgavskjutning
Något besked om hur stor tilldelning av älg det kommer att bli i år kan ännu inte
lämnas då länsstyrelsen ännu inte fattat beslut.

§ 17.

Jaktledare
Valda jaktledare i U-laget är: Henrik Larsson och Rolf Zimmergren, samt
biträdande jaktledare Ida Bjurström.
För Sillerö-laget: Sören Enström och Mattias Andersson, samt biträdande
jaktledare Anders Lindholm.

§ 18.

Älgjakten
Anmälan till årets älgjakt ska ske till jaktledarna före den 1 juni.
Betalning för älgjakten ska ske till kassören (ej till jaktledare) senast den 30
juni.
Älgjaktsmötet kommer att äga rum fredag den 1 september
Vi räknar med att börja årets älgjakt söndag den 8oktober (eller måndag 9
okt).
Förslag som ska beslutas på älgjaktsmötet:
Ev. septemberjakt på kalv 22-24 september.
Ev. efterjakt 4-5 november
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Skjutprov
För att delta i älgjakten är det obligatoriskt att varje år avlägga skjutprov. Detta
kan ske genom något av dessa tre alternativ:
Alt 1.
Deltaga i jaktstigen den 2 september med skytte på fem tavlor x 4 skott med
maxpoäng 120. Minimikravet för godkännande är 60 poäng. Skjutkäpp kommer
att vara tillåten, men ej för de som deltar i mästerskapsserien.
Alt 2.
Skjutprov motsvarande jaktstigen (5 tavlor x 4 skott) med ett minimikrav på 60
poäng. Detta skjutprov kan endast genomföras tisdag den 5 september kl 17.00
Alltså inga skjutprov lördagen för älgjakten.
Alt3.
I annat fall uppvisa intyg på godkänd skjutprov för bronsmärke.
Årsmötet beslutade att ledare för skjutproven är Bo Hedback, Janne Hedback,
Bo Olsson.

§ 20.

Jaktstig
Beslutades att årets jaktstig skall genomföras lördag den 2 september, kl 10.00,
5 tavlor, 20 skott. Deltagaravgiften blir 40 kr. Priser kommer att utdelas till de
tre främsta och utlottning av 10 x 200 kr bland deltagarna, samt ett
vandringspris till segraren. 15 funktionärer behövs för jaktstigen, dessa utses på
älgmötet.

§ 21.

Förvaltare för älgskyttebanan
Bo Hedback, HP Paulsen, Janne Hedback och Bo Olsson utsågs till förvaltare av
älgskyttebanan. Observera att skjutbanan inte är godkänd för hagelskytte.
Skjutbanan kommer att inspekteras den 1 juni.

§ 22.

Småviltsjakt
Småviltsjakt bedrivs enligt fastställd jakttabell.
Årsmötet har beslutat att avgiften för jaktkort på småvilt är 350 kr/år och
dagkort för gäster är 100 kr/dag. Ingen begränsning av antalet gästjägare per
jakträttsinnehavare, men som framgår av stadgarna kan gästjakt endast ske
tillsammans med medlem som har jaktkort för aktuell jakt.
Beslutades att jaktkort säljs av Bo Hedback och Enar Haga, samt att skottlista
för föregående år skall inlämnas vid lösen av nytt jaktkort.
Årsmötet påminde att tidigare begränsningar i småviltsjakten gäller:
- att ingen får jaga rådjur mellan vägen och älven från tranformatorstation norr
om Eggen till kraftledningen söder om Sillerö. Däremot blir det tillåtet att
släppa hund i byn vid rådjursjakt men passkytte med kulgevär skall ske
väster om vägen.
- att man bör undvika att jaga bäver nära bebyggelse.

§ 23.

Skottpengar
Årsmötet beslutade att fortsätta betala ut skottpengar enligt följande:
Mård, mink, räv och grävling 300 kr/st, samt kråka, skata och mås 10 kr/st.
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§ 24.

Kontaktpersoner för eftersöksjakt
Bo Olsson och Janne Hedback utsågs till kontaktpersoner för eftersöksjakt.

§ 25.

Rovdjursjakt
Björnjakten i länet börjar den 21 augusti. Beslutades att samordnad björnjakt
inom föreningen sker den 26 augusti. Anmäl av ev björnobservationer under
sommaren sker till Sören Enström. Anmälan om deltagande i björnjakten ska
ske till Sören Enström en vecka före jakten varvid tid meddelas.
Kravet för att få jaga björn är att älgjaktskort/småviltskort löses och att
skjutprov för det sk Björnpasset genomförts. Har man också löst kretsens
rovviltskort för 100 kr har man möjlighet att fortsätta jakten in på vissa andra
marker om så behövs.
Gästjägare får delta i björnjakten på våra egna marker vid lösen av gästkort för
100 kr/dag. Jaktvärd ska se till att gäst har löst gästkort.
Gästjägare ska självfallet ha statligt jaktkort och gjort skjutprov för Björnpasset.

§ 26.

Övriga frågor
- Planerad älgfest kommer att hållas fredag den 6/10. Mötet beslutade att inte
skänka någon älgkalv till festen i år. Anmälan till festen görs vid jaktstigen.
- Diskuterades om vi ska bilda ett älgskötselområde eller inte. Föreslås att vi
tar hit någon till älgjaktsmötet som kan förklara regler och stadgar om detta.
- Kassören har föreslagit att vi ska skaffa SWISH (mobil banköverföring) till
föreningen. Detta är förenat med en kostnad på 500 kr/år och en avgift på 2
kr/inbetalning. Årsmötet beslutade att vi ska skaffa SWISH och ger kassören
uppdrag att lösa detta. Vidare skall en avgift på 2 kr/inbetalning läggas på
om jägare löser jaktkort via SWISH.
- Nya kartor från ett nytt kartprogram kommer i början av juli.

§ 27.

Avslutning
Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat.

Sillerö den 19 maj 2017

Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………
Per Erik Willemark

…………………………………
Hans-Petter Paulsen

Justeras:
…………………………...
Bo Olsson

…………………………………
Janne Hedback

