
 

Forsa Viltvårdsområde årsstämma 210429. 

 

Protokoll . 

 

1: Mötets öppnande och val av ordförande för stämman 

 Till ordförande för stämman valdes Ivan Holmquist  

2: Styrelsens anmälan av protokollförare 

 Styrelsen anmälde Robert Jonsson till att föra protokollet 

3:  Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes utan ändringar eller tillägg  

4: Val av justeringsmän tillika rösträknare 

 Till att justera protokollet samt rösträknare utsågs revisor Ulf Matsson  

5: Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

 Stämman ansågs utlyst i behörig ordning  

6: Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes och kontrollerades av revisor  

7: Styrelsens och revisorernas berättelse, Fråga om ansvarsfrihet för       

styrelsen     

 Verksamhets och revisionsberättelserna föredrogs , Styrelsen beviljades ansvarsfrihet  

8: Fråga om överskott från föregående räkenskapsår 

 Överskottet föres i ny räkning  

9: Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat , Budget 

 Styrelsens förslag till budget godkännes  

10: Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

 A- Styrelsen          B- Motioner 

A- Stämman beslutar att vid former av spontan lagjakt,( rådjur,hjort mm ) så skall 

jaktledare uttryckligen utses ,, denna svarar för att kontakt tas med berörd jaktledare 

för älgjaktslagen för att undvika att konflikter uppstår ,  Med spontan lagjakt avses 

när fler än 3 personer jagar tillsammans  

Vid älgjakt skall skjutprov motsvarande brons , försäkring samt statligt jaktkort 

uppvisas för jaktledare  

Vid lösande av gästkort gäller tidigare antagna bestämmelser  

Gästjakt och uppsiktsjakt på älg så gäller samma krav på skjutprov och försäkring 

som för ordinarie jägare  

Vårjakt på råbock avser endast spetsbock, ( ej gästkort på vårbock) 

 

B- Inga motioner inlämnade  

 

 

 

 



       11: Fastställande av avgifter och regler för jakten 

A- Älgavskjutning 

Stämman beslutade årets tilldelning för älgjakten att omfatta 16 vuxna och 20 kalvar  

Fördelning om 1 tjur samt 1 ko/ lag ,, kalv fördelas utifrån antal deltagare i lagen .  

Vid konstaterat högre älgstam kan ytterligare tilldelning göras av styrelsen men då i 

första hand kalv och hänsyn tas till jakten som helhet inom området 

 

 

B- Älgjaktskort samt avgifter 

Älgkortet 1500kr  Fallavgifter : Vuxen 3900kr  Kalv 500kr 

Anmälan till älgjakten sker genom betald avgift bokförd på konto senast 1/8 

  

C- Älgjaktstart 

Septemberjakt kalv 6-26 september   Ordinarie jakt , 9 oktober – 28 februari 

Varje jaktlag beslutar själva om sin jaktstart  

Meddelande på hemsidan om vilka lag som avser jaga i september 

 

  D. Småviltskort ( övrig jakt ) 

   Småviltskort/övrig jakt   850kr betalas på konto 

   Endast spetsbock tillåten under vårjakt på råbock 

E. Jaktgästsbevis 

Jaktgästbevis   Övrig jakt  200kr  Älgjakt  300kr    

Ej vårbock på gästbevis  

F. Minkpremie 

100kr varav fiskeföreningen betalar 50kr  

G. Jaktledare för älgjakten 

Stämman delegerar till styrelsen att utse jaktledare  

12: Antagande av nya medlemmar /jägare 

 Karl Jonsson Njutånger , Carl Jonsson Forsa, Jakob Åsåker Forsa, Per Lundgren Forsa ,  

 Adrian Borgeest Forsa , Robin Östberg Arbrå , Johan Larsson Hög   

 Tidigare medlemmar som mistat arrende utgår som medlemmar  

 

13: Beslut om arvoden 

 Stämman beslutar om 12000kr att fördela inom styrelsen  

14: Val av  A – Styrelseledamöter      B- suppleanter 

 A-Stämman beslutar enligt följande  

 Omval på Kenneth Lindström  och Johan Buske för en tid av 2 år  

 

 B. Stämman beslutar enligt följande  

  Nyval av Roger Jonsson Näsviken för en tid av 2 år  

 

  



15: Val av ordförande i styrelsen för kommande verksamhetsår 

 Till ordförande i styrelsen valdes Ivan Holmquist 

16: Val av revisorer jämte suppleanter 

 Till revisorer valdes Bo Johansson  och Ulf Matsson  

 Till revisorssuppleanter valdes Börje Olsson och Johan Hedman  

17: Val av ombud för kretsens årsstämma samt ersättare 

 Stämman delegerar till styrelsen att utse representanter till kretsens årsstämma 

18: Val av ombud att utfärda jakträttsbevis samt jaktgästsbevis 

 Övrig jakt samt jaktgästbevis övrig jakt – Ivan Holmquist och Kenneth Lindström  

 Jaktgästbevis älgjakt   -  Johan Buske  

19: Bestämmelse för sättet för delgivning av årsstämmans samt styrelsens 

beslut samt för kallelse till årsstämma 

 Protokoll från årsstämma tillgängligt hos sekreteraren inom 14 dagar  

 Årsstämmoprotokollet läggs upp på hemsidan  

 Kallelse till årsstämma / extra stämma 8 dagar enligt stadgarna  

 I övrigt beslutar styrelsen om vad och hur beslut presenteras  

 

 

20: Val av valberedning 

 Till ledamot i valberedningen valdes Sven Bergström för en tid av 3 år 

 Kvarstår sedan tidigare Håkan Berg 1 år , Urban Pettersson 2 år  

  Sammankallande är den som har ett år kvar enligt tidigare beslut   

21:  Övriga frågor   

  Inga övriga frågor  

22: Mötets avslutning   

 Mötesordförande avslutar mötet  

 

 

 

 

 

Ivan Holmquist / mötesordförande    Robert Jonsson / protokollförare 

 

 

 

 

 

Ulf Matsson  / justerare       


