Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma
tillika älgjägarsammanträde
med Ovanåkers Östra VVO
den 23 september 2021, å Hällstugan, Edsbyn.
§ 1 Mötets öppnande.
Ordföranden Lennart Häggblom öppnade sammanträdet och hälsade de ca 50 deltagarna
hjärtligt välkomna till mötet.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
Mötesdeltagarna beslutar att välja Lennart Häggblom att vara ordförande för dagens möte.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
Mötesdeltagarna beslutar att uppdra till Anders Söderholm att föra protokoll över dagens
möte.
§ 4 Val av 2 st justerare av dagens protokoll.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Lars Worén och Peter Forsblom.
§ 5 Stämmans utlysning
Annons i Voxnadalsnytt den 8 september 2021.
§ 6 Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse föredrogs och godkänndes av mötet.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen.
På förslag av revisorerna beslutar mötesdeltagarna att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassören och på förslag av revisorerna beslutar
mötesdeltagarna att verksamhetsårets resultat- och balansräkning fastställs.
§ 9 Åtgärder vid eventuellt överskott/underskott från räkenskapsåret.
Mötet beslutar att inga särskilda åtgärder behöver vidtas och att utgånde balans övergår till
nytt räkenskapsår.
§ 10 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar.
Inga motioner har inkommet.
§ 11 Arvoden.
På förslag från valberedningen beslutar mötet om oförändrade arvoden.

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

Omval av Lennart Häggblom, Peter Ståhl, Håkan Hildingsson och
Anders Söderholm på 2 år samt nyval av Berit Östergårds på 2 år.
Ersättare till styrelsen:
Omval av Tord Nymans på 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 och Olov Nilsson för Hälltugans skjutbana.
Viltvårdskommitén:
Omval av Håkan Hildingsson, Johan Wennberg och Jens Eliasson
på 2 år. Som sammankallande väljs Jens Eliasson.
Mötet beslutar dessutom om följande val:
Firmatecknare:

Ordförande Lennart Häggblom samt styrelsemedlemmarna
Sverker Nilsson och Berit Östergårds väljs att var för sig teckna
firman Ovanåkers Östra Viltvårdsområde.

Valberedning:

Håkan Häggblom, Henrik Runds och Andreas Törnberg. Som
sammankallande väljs Håkan Häggblom.

Jaktledare för de olika jaktlagen:
Kyan:
Håkan Hildingsson, Elin Passla, Johan Wennberg.
Ryggesbo: Jonas Nymans, Stefan Rosén.
Roteberg:
Peter Ståhl, Ola Jacobsson.
Knåda:
Anders Söderholm, Erik Persson
Homnabo: Lars Worén, Andreas Törnberg.
§ 13 Beslut om nya älgjägare samt deras placering i jaktlag.
Mötet beslutar att placering av nya och nygamla älgjägare sker enligt följande:
Albin Johansson
Linus Lindberg
Andreas Hjertzell
Henrik Uhras
Runar Finnman
Jonas Persson
Elisabet Forsblom
Mikael Ståhl

Kyan
Kyan
Kyan
Kyan
Knåda
Knåda
Roteberg
Roteberg

§ 14 Delgivning om avskjutning samt fördelning av älgar 2021
Den ordinarie tilldelningen från älgskötselområdet till Ovanåkers Östra är totalt 34 älgar,
fördelade på 10 tjurar, 15 kor och 9 kalvar.
Styrelsen delger stämman följande avskjutning och fördelning mellan de olika jaktlagen:
Jaktlag

Kyan
Roteberg
Ryggesbo
Knåda
Homnabo
_________
Summa:

Antal jägare

50
37
38
41
22
____
188

Antal tilldelade älgar
Tjur

Ko

Kalv

3
2
2
2
1
____
10

4
3
3
3
2
____
15

2
2
2
2
1
____
9

Styrelsen delger vidare:
Att tilldelningen på vuxna ska skjutas oavsett kalvtillgången.
Att könskvoten ska följas.
Att avskjutningsrapportering sker på jaktrapport så fort som möjligt efter varje jakttillfälle,
även OBS, ålder och vikt skall rapporteras så fort som möjligt.
Att fällavgiften betalas av Ovanåkers Östra för samtliga lag.
Att ett uppföljningsmöte hålls med alla jaktledare onsdag den 27 oktober kl 18.00.
§ 15 Tidpunkt för älgjakten
Mötet beslutar att laga tid gäller. Oktoberjakten påbörjas tidigast den 8 oktober 2021 och skall
vara avslutad senast den 31 januari 2022.
§ 16 Meddelanden från jaktledarna
Jaktledarna meddelar följande starttider för sina respektive lags älgjakt:
Knåda
Roteberg
Kyan
Ryggesbo
Homnabo

fredag 8 oktober
fredag 8 oktober
fredag 8 oktober
fredag 15 oktober
fredag 8 oktober

$ 17 Inlösen av viltrapportlistor
Under jaktåret 2020-2021 återinlöstes ca 80 % av viltrapportlistorna.

§ 18 Delgivning av mötets beslut
Mötet beslutar att protokollet läggs ut på Ovanåkers Östras Facebooksida och att varje
jaktledare informerar sina jaktlag om vad som beslutats.
§ 19 Övriga frågor och avslutning
Hemsida: Mötet beslutade att en hemsida ska utvecklas och att styrelsen utser någon att
administrera den.
Tillgången på älg: En oro för att tillgången på älg är mycket låg framkom. Mötet uppmanade
därför alla jaktlag att vara uppmärksam på detta och rapportera all obs så snabbt som möjligt.
Jaktledarmötet som kommer hållas den 27 oktober avgör hur den fortsatta jakten ska bedrivas.
Märkta älgar: Inga restriktioner om märkta älgar från branden i Kårböle har kommit.
Ordföranden avslutar mötet med att tacka de närvarande för sitt deltagande och efter
sammanträdets slut bjöd vilvårdsområdet på kaffe med dopp.
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