Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma
med Ovanåkers Östra VVO
den 16 maj 2019, å Hällstugan, Edsbyn.
Mötets öppnande.
Ordföranden Lennart Häggblom öppnade sammanträdet och hälsade de ca 25 deltagarna
hjärtligt välkomna till årets ordinarie jaktstämma.
§ 1 Val av ordförande för jaktstämman.
Jaktstämman beslutar att välja Lennart Häggblom att vara ordförande för dagens
sammanträde.
§ 2 Val av sekreterare för jaktstämman.
Jaktstämman beslutar att uppdra till Anders Söderholm att föra protokoll över dagens
sammanträde.
§ 3 Val av 2 st justerare av dagens protokoll.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Altberg ock Joakim Löf.
§ 4 Stämmans utlysning.
Kallelse till dagens jaktstämma har skett genom annons i Woxnadalsnytt den 8 maj.
Jaktstämman beslutar att godkänna kallelsen till dagens ordinarie jaktstämma.
§ 5 Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse föredrogs och godkänndes av stämman.
§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen.
På förslag av revisorerna beslutar jaktstämman att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassören och på förslag av revisorerna beslutar
jaktstämman att verksamhetsårets resultat- och balansräkning fastställs.
§ 8 Åtgärder vid eventuellt överskott/underskott från räkenskapsåret.
Stämman beslutar att inga särskilda åtgärder behöver vidtas och att utgånde balans övergår till
nytt räkenskapsår.
§ 9 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar.
En motion från Holmen Skog AB har inkommet. Motionen var bilagd till handlingarna, som
delades ut till stämmans samtliga deltagare. Den handlar om hur Holmen tycker att älgjakten
skall bedrivas.
Jaktstämman beslutar att hänskjuta motionen till styrelsen för bearbetning och att den sedan
tas upp på kommande älgjägarsammanträde tillika extra jaktstämma.
§ 10 Delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt kallelse till jaktstämman.
Jaktstämman beslutar att delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut delges
medlemmarna genom att kopia av protokoll finns tillgängliga hos försäljarna av jakträttsbevis,
hos styrelsens medlemmar och att protokollet läggs ut på Ovanåkers Östras Facebooksida.
Jaktstämman beslutar dessutom att kallelse till jaktstämma sker genom annons i
Woxnadalsnytt.

§ 11 Arvoden.
På förslag från valberedningen beslutar jaktstämman om följande arvoden:
Ordförandee
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga styrelsemedlemmar
Revisorer
Jaktledare
Skjutbaneansvarig
Kortförsäljare
Viltvårdskommiténs sammankallande
Reseersättning

3000:-/år
200:-/tjänstgörande tillfälle.
4500:-/år inkl. reseers o tel.
4500:-/år inkl. reseers o tel.
1000:-/år och ledamot
200:-/år och revisor
100:-/jägare i resp jaktlag att fördela på jaktledarna
1000:-/år och ansvarig
10% å summan av försålda kort
1000:-/år
Skattefria delen/mil

§ 12 Val.
På förslag av valberedningen beslutar jaktsämman följande val:
Styrelseledamöter:

Omval av Lennart Häggblom, Peter Ståhl, Håkan Hildingsson och
Anders Söderholm på 2 år.
Ersättare till styrelsen:
Omval av Tord Nymans 2 år.
Ordförande och vice ordf: Lennart Häggblom respektive Håkan Hildingsson på 1 år.
Revisorer:
Omval av Lars-Erik Khules och Sten-Olov Olsson på 1 år.
Ersättare för revisorer:
Omval av Anders Hillström och Sture Hansson på 1 år.
Skjutbaneansvariga:
Omval av Håkan Hildingsson för Kyans skjutbana och omval av
Hans Nilsson samt nyval av Olov Nilsson för Hälltugans
skjutbana.
Viltvårdskommitén:
Omval av Håkan Hildingsson, Johan Wennberg och Jens Eliasson
på 2 år. Lars Nymans aviserar sin avgång, men väljs att sitta kvar
som sammankallande till höstens extra jaktstämma.
Jaktstämman beslutar dessutom om följande val:
Firmatecknare:

Ordförande Lennart Häggblom och kassör Sverker Nilsson väljs
att var för sig teckna firman Ovanåkers Östra Viltvårdsområde.

Valberedning:

Håkan Häggblom, Henrik Runds och Erik Persson, Ryggesbo.
Som sammankallande väljs Håkan Häggblom.

Ombud till samrådsmöte: Styrelsen tillser att Ovanåkers Östra VVO är representerad vid
samrådsmöten.
Jaktledare för de olika jaktlagen:
Kyan:
Håkan Hildingsson, Håkan Häggblom, Johan Wennberg.
Ryggesbo: Erik Persson, Alf Persson, Mikael Berglund.
Roteberg:
Peter Ståhl, Ola Jacobsson.
Knåda:
Anders Söderholm, Erik Persson
Homnabo: Lars Worén, Andreas Törnberg.
Utfärdare av jakträttsbevis: Rotebergs handel, Knåda Sport, Seth Lindberg, Sverker Nilsson.

§ 13 Bestämmelser för utfärdande av jakträttsbevis.
Jaktstämman beslutar att följande skall gälla för erhållande av jakträttsbevis inom Ovanåkers
Östra VVO:
Att vederbörande före första jaktdag skall ha fyllt 18 år, eller inneha vapenlicens för eget
jaktvapen,
Att varje jaktgäst från annat område skall ha en jakträttsinnehavare i sällskap och denne
ansvarar för att jaktgästen inte är avstängd från jakt på annat område, likaså skall
jakträttsinnehavaren lösa jaktkort för jaktgästen. Jaktgästens eventuellt skjutet vilt skall
införas på jakträttsinnehavarens viltrapportlista. Jaktgästen får ha egen hund om det vilt
som jagas även är tillåtet att jaga inom jaktgästens viltvårdsområde.
Att dagkortsjägare icke äger rätt att medha jaktgäst, detta gäller även de som löst årskort utan
att inneha jakträtt.
§ 14 Priser på jakträttsbevis jaktåret 2019-2020.
Jaktstämman beslutar att följande priser på jakträttsbevis skall gälla för jaktåret 2019-2020:
Älg
300:Småvilt, årskort
250:”
, dagkort
100:För icke innehavare av jakträtt, boende inom viltvårdsområdet (endast småvilt) 1200:-/jaktår
Viltrapportlista (för småviltsjägare, dock ej dagkortsjägare från annat VVO)
200:-/år
Björn (tilläggskort, älg- eller småviltskort erfordras)
50:§ 15 Bestämmelser för deltagande i kommande års älg-, björn-, lo- och vargjakt.
Jaktstämman beslutar att följande skall gälla för deltagande i kommande års älg-, björn-, looch vargjakt:
Att erforderlig jakträtt innehas.
Att skjutprov avläggs, som styrelsen bestämmer i samråd med övriga viltvårdsområden inom
Ovanåkers jaktvårdskrets. Skjutproven bör utövas med det vapen som avses användas
under jakten.
Att Björn- och lojakt genomförs under laga tid och får ske enskilt (områdesjakt). Skinnet och
köttet från fälld björn tillfaller skytten. Björnjakt får utövas av den som innehar jakträtt
(småvilt eller älg) och avlagt skjutprov av björnpasset.
Att vargjakt får bedrivas enligt det beslut som länstyrelsen fattar.
Att jägare som innehar jakträtt i Ovanåkers Södra, Västra eller Östra viltvårdsområde får lösa
dagkort + björnkort (om viltvårdsområdet kräver det) och deltaga som gästjägare för jakt
på björn, lo och varg i annat viltvårdsområde av de tre uppräknade.
§ 16 Älgskötselområdets avskjutningsplan 2019-2020.
Ingen avskjutningsplan är ännu definitivt fastställd av älgskötselområdet.
Bedömningen är att avskjutningen för Ovanåkers Östra Vvo kommer att minska något jämfört
med förra året och hamna på ca 3,0/1000 ha, vilket innebär ca 70 älgar. För två år sedan låg
ÄBIN på 4 % och årets ÄBIN kommer att avgöra hur stor avskjutningen blir.
I höst kommer jaktrapport att användas och där ska även kronhjort, som blir lovligt from i år,
att rapporteras in.
Älgskötselområdet kommer att utvidgas med Voxna-Los, som tidigare varit ett eget ÄSO.
§ 17 Beslut om jakttider, jaktåret 2019-2020.
Jaktstämman beslutar att laga tid skall gälla för allt vilt.
Dock vädjar jaktstämman till alla jägare att vårjakten på hornbärande rådjur skall ske mycket
restriktivt, bl.a bör inte jakt bedrivas där utfodring tidigare under vintern skett.

§ 18 Beslut om skottpengar jaktåret 2019-2020.
På förslag från viltvårdskommitén beslutar även jaktstämman om följande skottpengar för
jaktåret 2019-2020:
Mink
Trut- och kråkfågel
Grävling
Räv
Mård
Mårdhund

150:-/mink
200:-/per 10 par fötter
300:- bägge öronen skall inlämnas
300:300:300:-.

Inlämning av djurdelar och uppvisning av gällande jaktkort kan göras hos Erik Jonäll i
Ryggesbo eller David Magnusson i Knåda. De utfärdar intyg om erhållande av skottpengar,
som kan avhämtas hos viltvårdsområdets kortförsäljare.
§ 19 Redovisning från viltvårdskommittén.
Ingen från viltvårdskommitén hade något att rapportera.
§ 20 Delgivningar.
Jaktstämman delges följande, som styrelsen tagit beslut om:
a/ Tid och plats för skjutning av björnpasset:
Lördag och söndag kl. 09.00-12.00
vecka 32 (10-11/8) vid Hällstugans
skjutbana.
b/ Tid för skjutprov på älg:
Måndagar och torsdagar klockan 17.30
-20.00 samt lördagar klockan 09.0012.00 vecka 33, 34 och 35.
c/ Ansvariga för skjutprov vid Hällstugan:
vecka 33
Rotebergs jaktlag
vecka 34
Knåda jaktlag
vecka 35
Ryggesbo jaktlag
d/ Ansvariga för skjutprov vid Gräsmyran:
Kyans jaktlag och Homnabo jaktlag
e/ Tid för försäljning av älgkort 2019:
Mellan den 12 aug. – 2 sept.
f/ Sista dag för inlösen av viltrapportlistor:
2 september
g/ Tid och plats för älgjägarsammanträde:
19 sep. 2019 kl 19.00 vid Hällstugan
§ 21 Övriga frågor och avslutning.
Skjutbanorna vid Hällstugan och Gräsmyran kommer att besiktigas i sommar. Kraven har
skärpts sedan tidigare besiktningar och det finns därför en oro för att Gräsmyrans skjutbana
inte klarar de nya kraven och att kostnaderna blir för stor för de ev. åtgärder som krävs.
Ordförande avslutar dagens ordinarie jaktstämma med att tacka de närvarande för sitt
deltagande och efter sammanträdets slut bjöd viltvårdsområdet på kaffe med dopp.

Lennart Häggblom
Ordförande

Anders Söderholm
Sekreterare
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Justerare

Joakim Löf
Justerare

