Gåsö Viltvårdsförening Jaktstämma (årsmöte)
2017-07-29
Gåsö kapell, kl 10:00

1) Val av ordförande för stämman
Till stämmans ordförande valdes Lennart Ramberg.
2) Anmälan om protokollförare
Till stämmans protokollförare valdes Krister Tham.
3) Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Fredrik Cullberg och Thomas Hall.
4) Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Kallelsen är utlyst på Gåsö anslagstavla mer än 14 dagar innan stämman samt publicerad
på Gåsö hemsida från den 10 juli.
5) Fastställande av röstlängd
Närvarande på stämman: Ulf Tengroth, Göran Fredriksson, Göran Hall, Carl Junback,
Gudrun Tham, Lennart Tham, Henrik Plym Forsell, Thomas Hall, Göran Cullberg, Niklas
Hansson, Gustav Ramberg, Fredrik Cullberg, Lennart Ramberg och Krister Tham
6) Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Lennart Ramberg redogjorde för verksamhetsåret med bl.a. föredragande av
förvaltningsberättelsen i ”Årsredovisning för Gåsö Natur- och Viltvårdsföreningen 2016”
(bilaga 1).
Gåsö Viltvårdsföreningen (”GVVF”) har haft 3 protokollförda styrelsemöten under året.
Styrelsen har under året bl.a. undersökt möjligheterna att införa nya viltarter på ön samt
tagit fram nytt förslag på reviderade stadgar.
Naturvårdsdelen har under året separerats och övergått till samfälligheten enligt
tidigare beslut. Separationen kan nu anses vara fullt genomförd.
Göran Fredriksson redogjorde kort om naturvårdsgruppens verksamhet under året, bl.a.
om LONA projektet, nya skötselplanen och Västkuststiftelsen. Göran har även bjudit

författaren till skötselplanen till Gåsö under hummerpremiärveckan. Eventuellt kommer
även företrädare från Västkuststiftelsen till ön då.
Ulf Tengroth föredrog resultat- och balansräkningen från årsredovisningen. Se även
punkt 7 nedan.
Ulf läste därefter upp delar av revisorberättelsen (bilaga 2).
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för budgetåret 2016.
7) Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår
Enligt förra årets beslut om uppdelning av kassan mellan VVF och Naturvården, återstår
för VVF 61.000kr i kassan. Utöver detta tillkommer kostnad för 2016 års bokföring på
8219kr.
Stämman beslutade att hela kostnaden för bokföringen (8219kr) bokförs på VVF. I
gengäld ger Naturvården informellt godkännande att VVF disponerar utrymme för fällor
och annat jaktrelaterat mtrl i Naturvårdens förrådsutrymmen.
8) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Intäkter:
Arrenden, 4 öar à 1500:Jaktbevis, 8 st à 500:Gästjaktbevis

6000kr
4000kr

Kostnader:
Viltets befrämjande; utsättning, foder mm
Skadedjursbekämpning; minkfällor mm
Bokföringskostnad

7000kr
3000kr

Stämman biföll styrelsens budgetförslag.
Henrik erbjöd VVF att använda Gåsö Vänners molntjänst för register- och
faktureringshantering
9) Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare
Niklas föredrog ”Instruktioner från jaktledaren Gåsö viltvårdsförening jaktåret
2017/2018” (bilaga 3) med bl.a. information om jaktbart vilt inom viltvårdsområdet.
Regler för jaktutövning på Gåsö finns sedan tidigare på hemsidan.
Stämman biföll föreslagna instruktioner från jaktledaren samt liggande regler för
jaktutövning.

10) Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för
fällt villebråd under jaktåret
För att göra jakten mer lättillgänglig för jaktintresserade på Gåsö, har styrelsen tagit
fram nytt förslag till avgifter.
Styrelsens förslag:
•
•
•
•

Jakträttsbevis 500kr/år
Inträde 0kr
Jaktgäst 200kr/dag
Fällavgift: 0kr

Göran Hall yrkade på att gällande jaktavgifterna ej skulle ändras.
Efter votering bifölls styrelsens förslag till nya avgifter.
11) Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inget inkommit
12) Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom
viltvårdsområdet
Stämman beslutade att godkänna befintliga fyra arrenden, dvs Gräsholmen Tony
Roysson, Flatholmen Olov Johannisson, Peter Andersson, Kjell Jakobsson.
Styrelsen fick i uppdrag att till nästa stämma att ta fram samtliga befintliga arrendeavtal.
13) Antagande av medlemmar
Jaktlaget har för närvarande 12 ”viltvårdare”, dvs personer med betalt jakträttsbevis.
Inga nya förfrågningar har inkommit under året.
14) Val av ordförande i styrelsen
Stämman återvalde Lennart Ramberg till ordförande.
15) Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Stämman återvalde Niklas Hansson, Krister Tham, Fredrik Cullberg och Tomas Hall till
ordinarie styrelseledamöter.
Ulf Tengroth och Ann-Britt Haglund avgick från styrelsen. Lennart tackade avgående
ledamöter för fina insatser inom föreningen.
16) Val av revisorer jämte suppleanter
Till revisor valdes Peter af Klerker.

Till suppleant valdes Lennart Tham.
17) Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis
Stämman beslutade att Niklas Hansson (tilltänkt jaktledare) och Fredrik Cullberg
(tilltänkt kassör) godkänner och utfärdar jakträtts- och jaktgästbevis.
18) Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för
kallelse till jaktstämma
Anslås på anslagstavla och hemsidan minst 14 dagar innan stämman.
19) Val av valberedning
Till valberedning valdes Göran Haeger och Arne Flodin
20) Förslag till reviderade stadgar
Lennart föredrog bakgrund och förslag till reviderade stadgar (bilaga 4).
Stämman biföll förslaget till reviderade stadgar. För att förslaget ska väga laga kraft
krävs godkännande även från nästa års stämma.
21) Övriga frågor
-

Diskussion om det stora huggormsbeståndet på ön: Vilka djur tar huggorm? Thomas Hall
hade haft kontakt med Skansen ang. igelkott vs. huggorm. Inte optimal eftersom
igelkotten inte aktivt jagar huggorm. Finns generellt ingen naturlig predator för huggorm.
Enligt Thomas är det under vissa omständigheter tillåtet att slå ihjäl huggorm. Dock är
bästa sättet minskad sorktillgång samt hoppas på kalla vintrar. Göran Fredriksson
informerade om att altaner är optimalt habitat huggorm och var en bidragande orsak till
den generella ökningen av huggorm i landet. Gudrun Tham nämnde att
helikoptertransport av virke kan bidra till att nya ormar kommer till ön. Inget beslut
kring ämnet togs av stämman.

-

Carl Junback yrkade på att VVF borde ta fram förslag på studiebesök av
forskare/expertis och ev. arrangera föredrag i Kapellet kring frågan om alternativa nya
viltslag på Gåsö. Ev. även rapportera kring ämnet i Gåsöguiden. Lennart Ramberg åtog
sig att sammanfatta alla gjorda undersökningar och åtgärder i Gåsöguiden. Eventuellt
med hjälp av Göran Hall.

-

Förfrågan har inkommit från jaktlaget på Skaftö/Flatö (Bokenäsets älgskötselområde)
om att få utnyttja Gåsös areal för ökad tilldelning av älg. Stämman ger styrelsen mandat
att förhandla vidare i syfte att ansluta Gåsö till älgskötselområdet på bästa möjliga
villkor.
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