Protokoll fört vid

Ordinarie jaktstämma med Oxberg-Gopshus Viltvårdsområde 2015
2015-07-19, Gopshus Bygdegård
Närvarande: se bilagd närvarolista.
§ 1.

Mötet öppnades av ordförande, Per-Åke Larsson, som också valdes att leda dagens stämma.

§ 2.

Till sekreterare för denna stämma valdes Lars Degerman

§ 3.

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Nils Eriksson och Jan Pålsson.

§ 4.

Stämman ansåg att mötet utlysts i behörig ordning. Även utdelad dagordning godkändes.

§ 5.

Som röstlängd föreslog ordförande att aktuell markägarförteckning skulle gälla, vilket också mötet godkände.
Vid eventuell röstning under mötet skall eventuella fullmakter registreras.

§ 6.

Kassören föredrog kassaredogörelsen för räkenskapsåret 2014, vilken även delats ut till stämmodeltagarna.
Ett överskott på 7 870,96 kr redovisades.
Revisorernas revisionsberättelse redovisades och godkändes av stämman.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 7.

Styrelsen föreslog att överskottet från redovisat räkenskapsår skulle föras över i ny räkning och sättas in på
viltvårdområdets konto. Stämman godkände detta.

§ 8.

Styrelsens budgetförslag för kommande räkenskapsår, som även detta delats ut till deltagarna, redovisades
och diskuterades samt godkändes av stämman.

§ 9.

Älgtilldelningen för 2015-2016 års jakt är 8 vuxna och 9 kalvar
Fördelningen av älgar mellan Oxberg och Gopshus fastställs av styrelsen.
Två kalvar blir reservälgar. Fördelningen och avskjutningen av dessa älgar diskuteras fram mellan
representanter från båda lagen och minst en från styrelsen.
Fällavgift: vuxen älg 700 kr, kalv 150kr.
Licenstiden för 2015-2016 års älgjakt är 7 september – 27 september samt 10 oktober – 31 januari 2016.
Älgjakten 2015-2016 i Oxberg – Gopshus VVO startar söndagen den 11 oktober 2015.
Jaktledare (”Instruktion för Jaktledare” skall gälla även för detta år):
Oxbergs jaktlag: Johan Emanuelsson med Erik Hårdén som vice.
Gopshus jaktlag: Börje Spännar med Nils Eriksson som vice.
Respektive jaktledare bestämmer själv hur jakten i respektive jaktlag skall bedrivas.Viktigt är dock att
jaktledarna i största möjliga mån styr avskjutningen så att fördelningen mellan könen, storleken på tjurarna
samt kalvavskjutningen blir så lämplig som möjligt med tanke på de rekommendationer vi får från externa
intressenter, reproduktionen samt kommande års älgtilldelning.
En rekommendation till 2015-2016 års älgjakt är att avskjutningen går till på följande vis:
Två vuxna älgar får skjutas, sedan måste en kalv skjutas för att få skjuta ytterligare vuxna älgar. Skulle man
fälla en stor älg och sedan en kalv skulle det betyda att man kan fälla tre vuxna djur innan man behöver fälla

Oxberg-Gopshus VVO Jaktstämmoprotokoll 2015

2015-07-19

1 (3)

en kalv. Detta betyder att det går en kalv på två stora älgar. Respektive jaktledare har beslutsrätt över
rekommendationen. Avskjutningen av kalv är viktig i flera avseenden och inte minst för tilldelningen för
nästkommande år.
All jakt på älg skall bedrivas som gemensamhetsjakt.
Styrelsen rekommenderar god samordning mellan jaktlagen i Oxberg och Gopshus vid efterjakt på älg. Vid få
deltagare bör jakten bedrivas gemensamt inom lämpligt område efter samråd mellan jaktledarna.
Skjutkrav: För deltagande i 2015-2016 års älgjakt skall följande krav uppfyllas av varje jaktdeltagare:
1a) Godkänt skjutprov motsvarande minst bronsmärkesfordringar skall kunna uppvisas och styrkas.
1b) För deltagare över 65 år skall minst fem protokollförda fyraskottsserier, varav minst två mot löpande
älgfigur kunna uppvisas och styrkas. Serier mot enbart stillastående älgfigur är ej tillräckligt.
Kuljaktstig med obligatoriskt deltagande anordnas lördagen 10 oktober vid Oxbergs IP. För den som inte kan
delta avgör jaktledare om laga förfall finns samt beslutar om eventuella åtgärder. En generös bedömning
föreslås.
Anmälan till årets älgjakt skall göras till respektive jaktledare senast 1 september 2015.
Viktigt att respektive jaktledare anslår detta på älgskyttebanan och anslagstavlor i byarna.
Varje jägare som inte talar svenska skall ledsagas av tolk. Eventuella kostnader i samband med detta skall
betalas av jakträttsupplåtaren. Respektive jaktledare skall avgöra om tolk behövs.
Rådjursjakt inom byarna och fäbodar samt intill utfodringsplatser skall undvikas. Vederbörlig hänsyn skall
även tas till icke jagande markägare. Mötet uppmanade till ökad avskjutning av rådjur med tanke på antalet
djur och det ökande antalet trafikskador.
§ 10. Mötet godkände styrelsens förslag till priser för jakträttsbevis:
Småvilt
400 kr.
Endast älg
400 kr.
All jakt
600 kr.
Dagkort
100 kr. Obs! Endast en jaktgäst per tillfälle.
Säsongskort
800 kr. Obs! Endast en jaktgäst per tillfälle.
Arrende
1000 kr. Avser permanent boende i Oxberg/Gopshus
Arrende för utomstående 3000 kr.
Jaktkortsförsäljaren skall notera på jakträttsbeviset för vilken fastighet och/eller arrende kortet gäller. För
lösen av jakträttsbevis gäller normalstadgar för viltvårdsområde.
Vid lösen av jakträttsbevis skall protokoll från ordinarie jaktstämma erhållas. Det åligger dock alltid
jaktutövaren att förvissa sig om vilka regler som gäller.
Skottlista över fällt villebråd skall inlämnas till jaktkortsförsäljaren senast den 31 mars 2016. Detta gäller
endast de som löst bevis om jakt på småvilt och all jakt. (Ej enbart älg). Det åligger jaktkortsförsäljarna att
stöta på respektive innehavare om inlämnande av skottlistan.
Jaktkortsförsäljarna sammanställer och redovisar försäljningen till styrelsen.
Skottpeng - 250 kr för skabbräv beslutades även för detta år.
§ 11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna: Inget att behandla på detta möte.
§ 12. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelser och överlåtelser av jakträtt inom viltvårdsområdet: Inga frågor
förekom.
§ 13. Mötet godkände medlemskap för följande personer:
Peter Spångberg, Jonas Berg, Daniel Halvarsson och Alexander Venning.
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§ 14. Till ordförande i styrelsen valdes Per-Åke Larsson, på 1 år.
§ 15. Till övriga styrelseledamöter valdes:
Lars Degerman (omval 1år), Johan Emanuelsson, Hasse Pihlström och Stefan Bergman (omval 2 år). Börje
Spännar och Kenneth Broman kvarstår 1 år.
Stefan Bergman 670223-7238 är Oxberg-Gopshus VVO kassör och firmatecknare i samtliga angelägenheter
Till suppleanter valdes, Nils Eriksson (omval 1år) och Börje Pihlström. (omval 1 år)
§ 16. Till revisorer valdes Jan-Olov Håmås (omval 1år) och Olle Larsson (omval 1 år.)
Till revisorsuppleanter valdes Stig-Lennart Larsson (omval 1år) och Åke Söderkvist (omval 1år)
§ 17. Som försäljare av jakträttsbevis (jaktkort) valdes Jan-Olov Håmås i Oxberg och Mikael Eriksson i Gopshus.
Mötet beslutade att dessa även i år skall erhålla gratis jaktkort, all jakt (ev. arrende ingår ej)
§ 18. Mötet beslutade att sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut skall ske genom protokoll till
samtliga jaktkortslösare. Övrig delgivning samt kallelse till jaktstämma skall ske genom annonsering i Oxberg
och Gopshus hemsida samt anslagstavlor i Oxberg och Gopshus.
§ 19. Till valberedning valdes på 1 år Lars Back, Gopshus och Rolf Nyström, Oxberg.
§ 20. Oxberg Gopshus VVO beslutade:
1) Att jakt på varg, björn, lo, järv och vildsvin får bedrivas inom Oxberg-Gopshus VVO utifrån behov av att
begränsa skador av ovanstående djur.
2) Att ovanstående jakt på varg, björn, lo, järv och vildsvin skall bedrivas som områdesjakt.
§ 21. Övriga frågor:
1. Resp. jaktlag bestämmer själva hur laget skall agera vid ev. kvarstående björn på länets tilldelning.
2. Mötet beslutade att det även i år skall utlottas ett jaktkort bland deltagarna vid Klubbmästerskapet i
älgbaneskytte som äger rum på älgbanan lördagen 26 september 2015.
3. Skjutbanekommittén består av: Jan-Olov Håmås (sammankallande), Stefan Bergman, Mikael Eriksson, Johan
Emanuelsson och Börje Spännar.
4. Skjutprovet ”Björnpasset” rekommenderas som tidigare år för de som skall jaga björn. Skjutprovet anordnas
på älgbanan innan jaktens början. Kontakta Jan-Olov Håmås för ev. skjutprov.
5. Mikael Eriksson, Erik Larsson, Jan-Erik Hårdén är eftersöksjägare i Oxberg Gopshus VVO.
§ 22. Mötet avslutades.

…………………………………………………
Per-Åke Larsson, ordförande

……………………………………………………...
Lars Degerman, sekreterare

………………………………………………..
Nils Eriksson, justeringsman

…………………………………………………………..
Jan Pålsson, justeringsman
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