Stadgar för Hellefors Jaktskytteklubb
Gällande from. 2019-10-10
§1
Hellefors Jaktskytteklubb, som stiftades den 21 april 1920,
utgör en sammanslutning för personer med intresse för jakt, viltvård och jaktskytte.
§2
Klubbens verksamhetsområde omfattas av marker och vatten som genom arrende, disponeras av klubben.
Markerna är belägna i Hällefors, Filipstad och Ludvika kommuner. Verksamheten utövas efter särskilda till
dessa stadgar fogade bestämmelser. Klubbens jakträtt omfattar jakt enligt gällande arrendeavtal.
§3
Klubbens syfte är att verka för en god jakt- och viltvård inom dess verksamhetsområde, att befrämja
medlemmarnas skjutskicklighet samt att för dessa tillvarata möjligheterna till såväl jakt med hund som övrig
jakt. För att detta ska vara möjligt ska klubben arbeta för att det ska vara balans mellan rovvilt och övrigt
vilt.
§4
Till medlemmar antas sådana personer som är anslutna i något av de älgjaktlag som finns inom
Jaktskytteklubbens verksamhetsområde samt de personer som ansöker om inträde för att endast bedriva
småviltjakt och som styrelsen anser uppfyller de värdegrunder Jaktskytteklubben står för.
§5
Förslag till årsavgift upprättas av styrelsen och beslutas av årsmötet. Årsavgiften berättigar till jakt enligt
klubbens bestämmelser samt tillgång till klubbens jaktskyttebanor.
§6
Förutsättning för medlemskap i Hellefors Jaktskytteklubb är att medlemsavgift och statligt jaktkort är
betalda. Medlemskap ska kunna styrkas genom legitimation.
Aktuell medlemsförteckning uppdateras av respektive jaktlags styrelse och insändes till klubbens sekreterare
senast den 30 april
§7
Klubbens medlemmar skall tillhöra klubbens tecknade kollektiva jägarförsäkring.
§8
Beslut om och regler för gästjakt, fastställes på medlemsmöte på förslag av styrelsen.

§9
Klubbmästerskap i jaktskytte anordnas varje år. Extra tävlingar i den mån styrelsen,
efter förslag från jaktskytteavdelningen, beslutar därom.

§ 10
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse som består av minst sju ledamöter, Dessutom utser årsmötet
minst tre styrelsesuppleanter. Årsmötet utser ordförande, sekreterare samt kassör.
Därutöver utser årsmötet ytterligare fyra styrelseledamöter där av två
som ansvarar för jaktskytte respektive småviltsverksamheten.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Därutöver utses två firmatecknare som var för sig tecknar
klubbens firma.
Ordföranden och suppleanterna utses för en period om ett år, övriga styrelseledamöter för en period om två
år.
Klubbens praktiska verksamhet sköts av två avdelningar nämligen jaktskytteavdelning och
småviltsavdelning.
Varje avdelning skall bestå av minst två ledamöter varav en utgörs av ovan nämnda styrelseledamot.
Övriga avdelningsledamöter utses av styrelsen.
§ 11
Styrelsen har sitt säte i Hällefors, Örebro län.
§ 12
Styrelsens arbetsuppgifter är i första hand följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att antagna stadgar och bestämmelser efterlevs
att fridlysa villebråd om detta anses påkallat
att centralt föra avskjutningsstatistik
att ansvara för klubbens jaktskytteverksamhet
att förbereda föreliggande frågor och motioner till behandling vid klubbens medlemsmöten
att utfärda instruktioner för avdelningarna
att ansvara för klubbens kassa
att framlägga budget för kommande år
att avge årlig redovisning över klubbens medel och inventarier samt årlig verksamhetsberättelse
att verka för ett gott samarbete mellan medlemmarna inbördes samt mellan klubben och utomstående
att markägare och övriga kontaktpersoner erhåller förteckning över klubbens funktionärer
att mellan medlemsmötena hålla god kontakt med i klubben ingående jaktlag genom kontinuerliga
möten med deras småviltjaktledare och ordföranden
att ansvara för att arrendekontrakten uppdateras och är korrekta

Fråga av större betydelse för klubbmedlemmarna är styrelsen skyldig att hänskjuta till medlemsmöte för
avgörande.
§ 13
Kallelse till styrelsemöte utfärdas när ordföranden eller minst hälften av styrelseledamöterna så påkallar.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet styrelseledamöterna deltar.
Ledamot som är förhindrad att delta skall anmäla detta till sekreteraren i god tid före sammanträdet.

§ 14
Två ordinarie medlemsmöten hålles varje år, ett i april (årsmöte) och ett i september månad. Extra
medlemsmöte hålles när ordföranden och sekreteraren eller kassören, alternativt tio procent av
klubbmedlemmarna så påkallar.
Motioner, som skall behandlas av medlemsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan
mötet.
Kallelse till medlemsmöte sker genom personlig kallelse senast 14 dagar före mötet.

§ 15
Val som skall förrättas vid klubbens årsmöte skall beredas av en valberedning bestående av minst tre
ordinarie ledamöter. Valberedningen skall också bereda och föreslå vilka arvoden som skall gälla för
klubbens styrelse och övriga funktionärer.
§ 16
Vid årsmötet väljs, på förslag av valberedningen, styrelse med suppleanter enligt § 10 med sluten röstning
där annat valsätt icke beslutats, två revisorer med två suppleanter samt övriga funktionärer.
På förslag från respektive jaktlag inom klubbens verksamhetsområde förbereder valberedning förslag till val
av småviltjaktledare samt vice småviltjaktledare där ordinarie ansvarar för småviltsbeställning.
På förslag av valberedningen fastställer också årsmötet arvode för klubbens styrelse och övriga funktionärer.
Dessutom väljs en valberedning om minst tre ledamöter samt tre suppleanter för kommande verksamhetsår.
Vid årsmötet föredras styrelsens och revisorernas berättelse samt behandlas frågan om ansvarsfrihet,
alltför närmast föregående verksamhetsår.
Medlemsmötenas protokoll skall justeras av tjänstgörande ordförande samt
av två av mötet valda justerare.
§ 17
Varje medlem äger vid medlemsmöte rösträtt i alla frågor. Uppkommer lika röstetal vid votering på
medlemsmöte eller på styrelsemöte, äger fungerande ordförande utslagsröst, utom vid personval där lotten
avgör.
§ 18
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår avser tiden från och med den
1 mars ett år till och med den sista februari nästkommande år.
Medlemsår och jaktår avser tiden från och med den 1 juli ena året till och med den 30 juni efterföljande år.
§ 19
Medlemskap i jaktvårdsförbund erhålles automatiskt för varje medlem såvida årsmötet
beslutat om kollektiv anslutning till sådant förbund.

§ 20
För beslut om nedläggning av klubben erfordras majoritetsbeslut, enkel majoritet, på två av varandra
följande medlemsmöten.
Vid nedläggning av klubben skall samtliga tillgångar omvandlas till kontanta medel, innebärande att bästa
pris skall erhållas efter det att eventuella skulder har betalats. Där det finns laga hinder för avyttring skall
gällande lagar tillämpas. De kvarvarande medlen fördelas sedan på medlemmarna.
§ 21
Ändring av dessa stadgar samt därtill gällande bestämmelser skall för att bli gällande ha godkänts med
2/3-dels majoritet av vid medlemsmötet närvarande medlemmar.

Bestämmelser för verksamhet inom Hellefors Jaktskytteklubb 20190425
Hjsk:s bestämmelser är ett tillägg till Jaktlagen 1987:259 samt Jaktförordningen (1987:905) och
Rikspolisstyrelsen.

A. Viltvård
1. Viltvården inom klubben handhas centralt av småviltsavdelningen efter allmänna
föreskrifter, godkända av styrelsen. Viltvårdsansvarig inom varje jaktlag ansvarar
för att maximalt viltvårdsarbete kommer till utförande inom var och ens jaktområde.
Åtgärder av större omfattning skall dock först godkännas av markägaren.
2.

Varje medlem är skyldig att utföra minst tre viltvårdsdagsverken per jaktår före den 30 juni.
Viltvårdsansvariga, småviltsjaktledare eller älgjaktsledare i resp. jaktlag anvisar lämpliga
arbetsuppgifter. Utförda dagsverken skall godkännas av någon av dessa. Viltvårdsansvariga i resp.
jaktlag skall senast den 15 juli till klubbens småviltsavdelning redovisa vilka arbetsuppgifter som utförts
under det gångna året. Man skall också redovisa vilka medlemmar som utfört eller ska utföra dessa
arbetsuppgifter.
De medlemmar som av olika anledningar ej utfört alla sina viltvårdsdagsverken kommer att debiteras en
avgift för felande dag med en summa per dag som årsstämman bestämt. Avgiften för ej utförda
dagsverken skall betalas inom 30 dagar efter fakturering och tillfaller Jaktskytteklubben att användas i
viltvårdsarbetet.
Bidrag till viltvårdsåtgärder kan sökas av respektive viltvårdsansvarig genom småviltsavdelningen.
Beslut om bidrag tas av småviltsavdelningen inom given budgetram.

3. Viltvården skall bedrivas så att, biotopen, (ett samlat begrepp för födotillgång,
fortplantningsmöjligheter, balansförhållande till predatorer samt skydd) blir det bästa
möjliga för allt vilt inom klubbens verksamhetsområde.
4. Fortplantningsmöjligheterna blir alltid bättre om biotopen är så god som möjligt.
Dessutom kan de förbättras ytterligare genom bl.a. följande åtgärder:
Spel, boplatser och yngelplatser skall skyddas och lämnas ifred under ungarnas uppväxttid.
Konstgjorda boplatser såsom konstgryt, holkar, andkorgar, rishögar, botuvor bör anordnas samt skötas
och skyddas.
5. Det önskvärda viltet bör gynnas. Här skall särskilt påpekas vikten av att jaga med måtta.
d.v.s. vettigt reglerad avskjutning. Denna bör också om möjligt vara kvalitativ.
Jakten skall inte vara intensivare än att villebrådet tillåts återhämta sig. Oanvänd taggtråd
ska inrullas. Gruvhål och tvärbranter bör avspärras. Sikten bör om möjligt förbättras,
där viltstråk korsar trafikleder. Vaksamhet mot föroreningar i naturen skall vara skärpt.
Jakten på predatorer bör prioriteras.

Genom att anordna, eller i vart fall inte ta bort naturligt skyddande vegetation, har man möjlighet att
hjälpa djuren att klara sig själva mot predatorerna. Skyddet är särskilt viktigt vid foderplatser. Möjligheten
att skydda vilt mot sjukdomar är små, men skall i möjligaste mån tillvaratas.
B. Minneslista för viltvårdsansvariga
Viltvårdsansvarig för respektive jaktområde skall i samverkan med småviltsjaktledare svara för att
viltvården genomförs enligt §3 i stadgarna och punkterna 3-5 i bestämmelserna.
1. Februari
Beställning av saltsten för kommande jaktår
2. Juli
Sammanställning av viltvårdsdagsverken som gjorts under det jaktår som gått, skall skickas in till
småviltsavdelningen.
C. Minneslista för småviltsjaktledare.
1. Mars
Kompletta listor på lagets medlemmar för kommande jaktår, skall insändas till klubbens sekreterare.
2. April
Rapport till småviltsavdelningens chef på medlemmar som kvalificerat sig för erhållande av "Guldräven”
(minst 10 fångade eller skjutna rävar på klubbens marker, under jaktåret).
3. Juni
Avskjutningsförslag till småviltsavdelningens ordförande senast 1 juni.
Med månadsrapporten för juni medsänds förteckning över vilka medlemmar som
kvalificerat sig för tävlingen "Mås- och kråkfåglar” (minst 10 fåglar) samt förteckning
över vilka medlemmar som är berättigade till ersättning för premiebelagt vilt under jaktåret.
D. Övrigt vilt
1. Vid all jakt måste jaktledare vara utsedd. Vid jakt är markbeställaren ansvarig
jaktledare. Han/hon kan i sin tur delegera ansvaret till annan deltagare i jakten. Detta bör
dock ske skriftligt.
All jakt skall utövas enligt gällande jaktlagar. och enligt de bestämmelser som klubben därutöver kan
komma att utfärda. Exempelvis maximering av avskjutning och/eller kvalitativt urval av densamma.
Jaktförbud. Medlem är skyldig att informera sig om eventuella förbud som föreligger på det beställda
jaktområdet.
2. Inom småviltavdelningen förbereds och handläggs frågor om jakten på allt vilt (utom älg),
som enligt jaktlagen, jaktförordningen, Jaktkungörelsen eller länsstyrelsernas beslut är,
eller kan komma bli föremål mot jaktutövning. Viktigare beslut fattas dock av styrelsen.
Avdelningschef, tillsammans med bisittare, äger rätt att besluta om inskränkningar i småviltjakten samt
även besluta i mindre ärenden av så brådskande natur att ett styrelsebeslut av praktiska skäl ej anses kunna
inväntas.
3. De av klubben disponerade markerna uppdelas i olika jaktområden enligt klubbens
jaktkarta.

4. Varje jaktområde är uppdelat i ett antal mindre småviltområden av en storleksordning
som tillåter jakt med drivande hund.
5. Medlem äger att hos småviltjaktledaren, tidigast tre dagar före tilltänkt jakt, beställa
önskat småviltsområde. Lördag och/eller söndagsjakt får dock tingas på onsdag.
Jaktbeställning får göras varje dag mellan kl. 18:00-21:00 dock ej lördagar, julafton och
nyårsafton. Dubbelbeställning av småviltområden för jakt samma dag, får ej ske.
Medlem äger dock rätt att på jaktdagens morgon fr.o.m. klockan åtta att ändra sin
beställning om jakt ej medges pga. rovdjur. Medlem får ej agera som ombud för annan
medlem. Jaktbeställning får endast ske per telefon. Bäverjakt kan punktbeställas.
Älghundsträning bör i första hand ske inom det område där medlemmen jagar älg. Medlem
är skyldig att följa småviltjaktledarens anvisning. Småviltjaktledaren har rätt att först välja
småviltområde.
6. Avser medlem att jaga räv eller mård beställ som vanligt ett småviltsområde. Har räven
eller mården gått över gränsen till annat område har medlemmen rätten att fortsätta
jakten inom klubbens arrenderade marker. Observera att vid gemensamhetsjakt på räv
ordnad av styrelsen så behöver ej gästkort lösas.
7. Rapportkort SKALL ifyllas och insändas till jaktledaren snarast, senast dagen efter
tingad jakt, oavsett om jakt ägt rum eller ej. Rapportkort kan fås hos varje jaktledare och
elektroniskt rapportkort finns länkat från hemsidan. Utebliven rapportering kan medföra
indragen jakträtt.
8. Allt skjutet småvilt/övrigt vilt får behållas av jägaren. (För lo, älg, varg och björn gäller
särskilda bestämmelser). Kött därav får ej försäljas, gäller ej vildsvin.
9. Jaktledaren måste kontaktas i förväg vid all fällfångst.
10. Medlemmar bör ej bedriva jakt i omedelbar anslutning till bebyggelse och fritidshus, som
kan medföra olägenheter.
11. Medlem är skyldig att vintertid parkera på ett sådant sätt att plogning av skogsbilväg
ej hindras. Hela bilen skall vara av sidan av vägen.
12. För råbocksjakt i augusti/september gäller följande: 40 % av det antal rådjur som beräknas
skjutas på aktuellt småviltsområdet får skjutas under bockjakten.
13. Jakt är tillåten julafton och nyårsafton oavsett vilken veckodag dessa infaller.
Juldagen råder jaktförbud.
14. All skadskjutning skall anmälas till småviltjaktledaren på det område där jakten bedrivits.
15. Bestämmelser gällande jakt på stora rovdjur. Varg, lo och järv.
Jakt på de stora rovdjuren får bedrivas, på de av Hellefors Jaktskytteklubbs (Hjsk) arrenderade jaktmarkerna,
enligt de regler som bestäms av ansvariga myndigheter.
Jakten får bedrivas av envar såsom enskild jakt eller tillsammans med andra medlemmar i Hjsk. Jakten kan
också bedrivas i samarbete med jaktlag som gränsar till de av Hjsk arrenderade markerna eller finns i
närområdet.

Vid enskild jakt eller när jakten bedrivs tillsammans med andra medlemmar i Hjsk skall småviltruta för
jaktens start beställas av den medlem som fungerar som jaktledare vid det aktuella tillfället. Jakten får sedan
bedrivas gränsöverskridande om så behövs. Man skall dock först informera sig om vilka närliggande
småviltsområden som är tingade av andra jägare/medlemmar.
När gemensamhetsjakt med närliggande jaktlag/markägare utanför de av Hjsk arrenderade markerna
planeras ske skall kontaktman/män för klubben utses. Dessa kan vara jaktområdets
småviltjaktledare/älgjaktledare, jaktlagens rovdjursansvariga eller Hjsk rovdjursansvariga. Dessa har även
rätt att inbjuda icke medlemmar att deltaga i jakten på ”Hjsk:s marker” om motsvarande beslut fattats av
övriga jaktlag. Jaktledarna för de angränsande jaktlagen ansvarar för att deras medlemmar har de för jakten
nödvändiga handlingarna. Det sistnämnda skall säkerställas vid kontakten med de deltagande jaktlagen.
Ev. troféer från jakten tillfaller den skytt som avlossat det dödande skottet. Övrigt jaktbyte fördelas
solidariskt efter överenskommelse mellan de deltagande jaktledarna. Ev. fallavgifter betalas av deltagande
jägare.
16. Vildsvin. Vid jakt och förvaltning av vildsvin gäller ”Länsstyrelsens förvaltningsplan för vildsvin i
Örebro län”, Publ nr:2016:30 som grundbestämmelse.
17. Vid jakt med hund. Vid all jakt med hund ska medlem beakta skriften ”Svenska Jägareförbundets etiska
riktlinjer för jakt och hundträning med hund”.

Minneslista för gemensamhetsjakt:
• Jaktledare skall utses
• Säkerhetsställa att de regler som ansvariga myndigheter angett gällande den aktuella jakten följs.
• Gästkort för gemensamhetsjakt på de stora rovdjuren på ”Hjsk marker” behöver ej utfärdas.
Tillse att information om jaktens genomförande kommer ut till medlemmarna i så god tid som möjligt. För
detta ändamål kan t.ex. klubbens rovdjurssms användas
16. Premiebelagt vilt. Medlem som fällt räv, grävling, mård, iller och mink är berättigad till ersättning.
Ersättningen bestäms på årsmöte. Medlem som fällt tio rävar har rätt till utmärkelsen guldräven. Jakt på
kråkfågel och mås ingår i kråkfågelkampanjen där man måste fälla minst tio fåglar för att delta. Allt vilt
måste fällas på klubbens arrenderade marker.

E. Jaktprov
Marker för jaktprov får beställas oavsett klubbens normala bestämmelser för jaktbeställning. Jaktledare,
domare och provledare bör diskutera hur stora marker som behövs. Om större prov ska anordnas av
hundklubb på klubbens marker ska skall småviltschef informeras i god tid innan prov fram till 1
oktober. Styrelsen för jaktskytteklubben informeras och samråd med berörda småviltsjaktledare
skall ske av småviltschef för bokning av områden. Småviltschef kontaktar därefter berörda
småviltsjaktledare för bokning av område. Om provformen kräver att man skjuter vilt så måste
gästkort lösas.
F Gästjakt
Medlem får medtaga jaktgäst vid 6 tillfällen under jaktåret, endast en gäst per medlem och tillfälle är tillåten.
Gästkort skall lösas före jakten hos småviltjaktledare samt medföras vid jakttillfället. Avgiften för gästkortet
beslutas av årsstämman. Hundförare/drevkarl skall betraktas som jaktgäst. Medlem som medtager jaktgäst

ansvarar för att denne har erforderliga handlingar inkl. statligt jaktkort samt att vederbörande är
ansvarsförsäkrad.
Under jakt på hornbärande råbock fram till den 1 oktober får inga jaktgäster deltaga.
G Uppsiktsjakt
Ungdom som fyllt 15 år men inte 18 år får delta i jakten såsom uppsiktsjägare utan begränsning av antalet
jakttillfällen. Reglerna för uppsiktsjakt gäller då. Endast en uppsiktsjägare per medlem är tillåten vid
uppsiktsjakt.
Under jakt på hornbärande råbock fram till den 1 oktober får uppsiktsjägare deltaga.

H. Instruktioner för småviltsjaktledare.
1. Småviltsjaktledare är styrelsens kontaktman med jägarna.
2. Småviltsjaktledare skall medverka till att medlemmarna får kännedom om klubbens bestämmelser och
rekommendationer samt att dessa följs.
3. Småviltsjaktledare skall handla på ett sådant sätt att ett gott förhållande råder
mellan jägarna.
4. Missförhållanden, som småviltsjaktledare inte själv kan komma till rätta
med, skall omedelbart anmälas till styrelsen.
5. Småviltsjaktledare eller viltvårdsansvarig, skall leda viltvårdsarbetet inom
sitt område samt attestera medlemmarnas klubbdagsverken.
6. Det åligger jaktledaren att inlämna förslag på avskjutning.
7. Det åligger jaktledaren att vid behov organisera jaktbevakning.
8. Jaktledaren skall vid längre frånvaro informera bitr. småviltsjaktledare om detta.
9. Jaktledaren skall fördela marker till småviltsjägare utan hänsyn till person.
10. Jaktledaren skall tillse att jakttrycket ej blir för stort på något område.
11. Småviltsjaktledare eller viltvårdsansvarig, skall på begäran av medlem anvisa lämpliga
viltvårdsdagsverken.
12. Småviltsjaktledaren skall medge minkfångst åt medlem i fiskevårdsföreningen, om denna innehar
statligt jaktkort.
13. Informera medlem om eventuella jaktförbud inom jaktområdet.
14. Före den 1 juni varje år skall förslag till det kommande jaktårets avskjutning av
skogsfågel, hare, rådjur, vildsvin och bäver upprättas av småviltsjaktledaren och inlämnas till
småviltsavdelningen.
Eventuella önskningar om förändring i gällande bestämmelser för småviltsjakt skall
samtidigt anmälas till styrelsen.
15. Avdelningen anmodar småviltsjaktledare att föra journal över tingade områden för att styrelsen
vid behov skall kunna bilda sig en uppfattning om jakttrycket på olika områden.
rapporteringen skall sparas under ett år.
16. Med ledning av den insamlade rapporteringen upprättar småviltsjaktledaren månadsstatistik över fällt
villebråd och antal jaktdagar. Denna rapport skall avlämnas till småviltsavdelningen senast den 5.e
nästföljande månad

H. Jaktskytte.
1. Jaktskytte skall i största möjliga utsträckning utövas av samtliga medlemmar emedan
god skjutskicklighet, tillsammans med gott omdöme, är en nödvändig förutsättning
för väl genomförd jakt.
2. Träning och tävlingar i jaktskytte handhas av klubbens jaktskytteavdelning med biträde
av utsedda funktionärer.
3. Förvaltningen och tillsynen av klubbens jaktskyttebanor sköts av jaktskytteavdelningen
och funktionärerna. Varje medlem är skyldig att aktsamt vårda banorna och inventarierna
vid dessa samt noggrant följa givna säkerhetsföreskrifter.
4. Ammunition skall finnas tillgänglig för inköp mot uppvisning av licens vid banorna i
samband med träning och tävling
5. Träningstider vid de olika banorna fastställs för varje säsong av jaktskytteavdelningen.
I. Allmänna bestämmelser.
1. Medlem är skyldig att biträda vid jaktbevakning.
2. Varje medlem i klubben skall under jakt inom området medföra legitimation samt
erforderliga handlingar vilken styrker hans rätt till jaktutövning och
vid anfordran uppvisa densamma.
3. Vid tillvaratagande av trafikskadat vilt, eller annat fallvilt, är medlem skyldig att biträda
småviltsjaktledaren.
4. Medlems synpunkter på verksamheten eller annan medlems uppträdande eller handlande,
skall skriftligen anmälas till styrelsen för utredning och eventuell åtgärd.
5. Iakttagna överträdelser av jaktlagar eller klubbens bestämmelser skall ovillkorligen
av iakttagaren omedelbart anmälas till jaktledare, avdelningschef eller styrelseledamot.
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