Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i
Gåsö Viltvårdsområdesförening
2021-07-17
Plats: Kapellet på Gåsö

1. Mötet öppnades av Lennart Ramberg och densamme valdes att leda stämman.
2. Till att nedteckna dagens protokoll valdes Fredrik Cullberg
3. Till att justera protokollet valdes Lennart Ramberg samt Arne Flodin
4. Mötets behöriga utlysande. Anslag har suttit på anslagstavlan samt på hemsidan
varvid mötet godkände denna.
5. Fråga om faställande av röstlängd bifalles av stämman.
6. Årsberättelse och redovisning av föreningens ekonomi föredrogs.
Revisionsberättelsen visade upp. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
7. Överskottet i föreningens ekonomi beslöts övergå i ny räkning
8. Budget föredrogs för 2021 och densamma godkändes.
9. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare:
stämman biföll styrelsens förslag på regler och rutiner för 2021. Dessa kommer att
återfinnas på gaso.nu.
10. Avgifter för jaktutövningen förblir oförändrade. Det innebär även fortsatt att
jakträttsbevis ska kosta 250:-. Gäst jagar gratis, dock vid högst 5 tillfällen per jaktår.
Innehavare av jakträttsbevis kan ta med högst 5 gäster per år. Då fyra eller fler gäster
samtidigt deltar vid jakt på fasan utgår för dessa en fällavgift på 250:- per fågel.
11. Styrelsen hade inga framställningar. Inga motioner har inkommit.
12. Lennart Ramberg föredrog våra arrendatorer och inom vilka områden dessa har
jakträtt. Stämman biföll att dessa arrenden fortsätter, inklusive mindre förändringar
av områden.
13. Val av ordförande att leda föreningen intill nästa stämma: därtill valdes Lennart
Ramberg.
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14. Då Niklas Hansson efter lång och trogen tjänst avsagt sig sitt styrelseuppdrag föreslog
valberedningen Axel Elmqvist som ordinarie styrelseledamot. Densamme valdes av
mötet. Föreningen tackar Niklas för hans insatser över åren.
15. Revisor: valberedningen förordade Karl Elmqvist och densamme valdes av mötet.
Föreningen tackar tidigare revisorn Peter af Klercker för hans insatser.
16. Jakträttsbevis utfärdas av kassör eller jaktledare, beslöt stämman.
17. Delgivning av stämmans beslut sker via gåsösajten samt anslås på anslagstavlan
18. Enligt Arne Flodin själv fortsätter han gärna inom valberedningen, liksom Göran
Haeger.
19. Några övriga frågor befanns ej föreligga varvid mötet avslutades.

Vid protokollet

Fredrik Cullberg

Justeringsman Lennart Ramberg

Justeringsman Arne Flodin

2

