
 

Protokoll fört vid styrelse- och jaktledarmöte  

med Ovanåkers Östra VVO  

den 3 september 2020, å Skidstugan, Edsbyn. 
 

 

§ 1 Mötets öppnande. 

Ordföranden Lennart Häggblom öppnade sammanträdet och hälsade de ca 15 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 Andreas Törnberg och Johan Wennberg. 

 

§ 5 Revisorernas berättelse. 

Revisorernas berättelse föredrogs och godkänndes av mötet.                                                                                                                                                    

 

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen. 

På förslag av revisorerna beslutar mötesdeltagarna 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 

mötesdeltagarna att verksamhetsårets resultat- och balansräkning fastställs. 

 

§  8 Åtgärder vid eventuellt överskott/underskott från räkenskapsåret. 

Mötet beslutar att inga särskilda åtgärder behöver vidtas och att utgånde balans övergår till 

nytt räkenskapsår.  

 

§ 9 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar. 

Inga motioner har inkommet. 

Föjande framställningar gjordes under mötet: 

Om att Viltvårdsområdet betalar fallavgiften för samtliga lag. Mötet beslutade att bifalla detta. 

Om skjutprov verkligen behövs? Mötet beslutade om oförändrade skjutkrav. 

Om att inköpa en slaghack till Hällstugans skjutbana. Mötet beslutade att bifalla detta. 

Om att ansvariga för hämtning av saltstenar saknas för Roteberg och Ryggesbo. Mötet 

beslutade att utse Ola Jakobsson för Roteberg och att Ryggesbo utser en vid kommande jakt. 

 

§ 10 Arvoden. 

På förslag från valberedningen beslutar mötet om oförändrade arvoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 11 Val. 

På förslag av valberedningen beslutar mötet följande val: 

 

Styrelseledamöter:  Omval av Lars Worén och Sverker Nilsson på 2 år samt nyval av 

Jonas Nymans på 2 år.  

Ersättare till styrelsen: Omval av Hans Berg och Berit Östergårds 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 Jan-Erik Callberg, Erik Uddas och David Magnusson på 

2 år. Som sammankallande väljs Jens Eliasson. 

 

Mötet 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. 

 

Jaktledare för de olika jaktlagen: 

Kyan: Håkan Hildingsson, Håkan Häggblom, Johan   Wennberg. 

Ryggesbo:     Alf Persson, Mikael Berglund. 

Roteberg:      Peter Ståhl, Ola Jacobsson. 

Knåda:          Anders Söderholm, Erik Persson 

Homnabo:     Lars Worén, Andreas Törnberg. 

   

§ 12 Beslut om nya älgjägare samt deras placering i jaktlag. 

Mötet beslutar att placering av nya och nygamla älgjägare sker enligt följande:  

 

Börje Lindh  Kyan 

Nils Eriksson Kyan 

Jens Larsson  Knåda 

Tomas Kopparmalms Knåda 

Erik Almström Roteberg 

Jan-Olof Johansson Roteberg 

Mats Sjöström Ryggesbo 

 

 

§ 13Älgskötselområdets avskjutningsplan 2020-2021 

Älgskötselområdet beräknar att det finns ca 5 älgar/1000 ha i vinterstam. Planen är därför att 

2,0 älgar/1000 ha skall fällas, vilket innebär 157 älgar inom hela området. Av dessa skall 42 

älgar fällas inom Ovanåkers Östra. Av dessa skall 25 % vara kalv och de Vuxna älgarna 

fördelas jämt mellan könen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 14 Avskjutning samt fördelning av älgar 2020 

Den ordinarie tilldelningen från älgskötselområdet till Ovanåkers Östra är totalt 42 älgar, 

fördelade på 16 tjurar, 15 kor och 11 kalvar. 

Mötet beslutar om följande  avskjutning och fördelning mellan de olika jaktlagen: 

 

Jaktlag       Antal jägare                 Antal tilldelade älgar                                                               
       

                          Tjur      Ko       Kalv                        

 

Kyan                51                            4           4           3     

Roteberg                39                           3           3           2                     

Ryggesbo                48                           4           4           2                               

Knåda                39                           3           3           2                               

Homnabo                22                           2           1           2                               

_________                 ____                        ____     ____      ____                           

Summa:               199                          16         15          11                             

 

Mötet beslutar 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 (450:-/vuxen , 150:-/kalv) betalas av Ovanåkers Östra för samtliga lag. 

Att ett uppföljningsmöte hålls med alla jaktledare tisdag den 20 oktober kl 18.00. 

 

§ 15 Tidpunkt för älgjakten 

Mötet beslutar att laga tid gäller. Oktoberjakten påbörjas tidigast den 10 oktober 2020 och 

skall vara avslutad senast den 28 februari 2021. 

 

§ 16 Meddelanden från jaktledarna 

Jaktledarna meddelar följande starttider för sina respektive lags älgjakt: 

 

Knåda lördag 10 oktober 

Roteberg lördag 10oktober 

Kyan lördag 10 oktober 

Ryggesbo fredag 16 oktober 

Homnabo lördag 10 oktober 

 

 

$ 17 Inlösen av viltrapportlistor och rapport från viltvårdskommitén 

Under jaktåret 2019-2020 återinlöstes 78 % av viltrapportlistorna. 

Viltvårdskommitén rapporterar om att önskemål finns att slopa fridlysningsområdet. 

Mötet informerar att detta kan ej göras mitt under ett jaktår, så frågan skjuts fram till årsmötet. 

Ett infoblad innehållande karta på fridlysningen, skottpengar mm önskas framställd. 

Detta blad skall delas ut till alla som köper jaktkort. Jens Eliasson är villig att fixa detta. 

Viltvårdskommitén rapporterar vidare att en del saltstenar har placerats ut lågt, i knähöjd. 

Detta för att gynna annat vilt än älg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 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 

Inga övriga frågor. Ordföranden avslutar mötet med att tacka de närvarande för sitt 

deltagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Häggblom   Anders Söderholm 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Andreas Törnberg   Johan Wennberg 

Justerare    Justerare 


