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Årsmöte
2015

Hampus Östlund
ÄPPELBO VÄSTRA VVOF

Äppelbo Västra VVOF

2015-06-21

1.
Ordförande Örjan Eriksson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna.

2.
Till stämmans ordförande valdes: Tomas Brynils.

3.
Till stämmans sekreterare valdes: Hampus Östlund.

4.
Till justeringsmän valdes: Sven-Åke Andersson och Arne Matthed.

5.
En tyst minut hölls för Conny Olsson och Sven Heinstedt.

6.
Årsmötet har utlysts i Vansbrobladet och på Facebook vilket godkändes av stämman. Nästa
årsmöte ska annonseras veckan före enligt beslut.

7.
Revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av stämman.
Stämman gav styrelsen fortsatt ansvarsfrihet.

8.
Årsmötet beslutades att årets resultat överförs i ny räkning.

9.
Regler för Jaktutövning och viltvård

Älgjakten i år börjar den 12 oktober 2015 och varar till och med den 31 januari 2016.
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Jaktledare
Jaktledare för älgjaktslagen är i år som följer:
Hemmalaget: Nils-Erik Nilsson

vice. Allan Einarsson

Gransjöbergslaget: Andreas Eriksson

vice. Torbjörn Eriksson

Kullsarvslaget: Sune Nilsson

vice. Lars Joelsson

Skjutprov
Skjutprov för älgkortet kommer i år att ske lördagen den 22 augusti för samtliga lag.
Tiden för skjutprovet är mellan klockan 10.00-16.00
Skjutledare för denna dag blev Sune Nilsson, Rune Heens och Hampus Östlund.
Skjutprovet består av:
4 skott mot stillastående
älg
4 skott mot stillastående
kalv
Löp 4 skott

80 m

Alternativt två skott på
stillastående älg och två
på löpande älg.

Löpserien kan bytas mot att
älgfiguren står strax utanför
kantmarkeringen.

80 m
80 m

Krav: Alla skott inom
träffområdet
Krav: Alla skott inom
träffområdet
Krav: två skott inom
träffområdet.

Hela figuren ska vara synlig
men högst 5 m framför
murens kant.
Ett skott skjuts mot den
stillastående figuren som
startas efter två sekunder
och ger tillfälle för skott mot
löpande älg.
Om någon inte kan skjuta på anvisad tid ska giltigt bronsprov uppvisas, alternativt boka en
tid hos någon av skjutledarna. En avgift på 200 kr ska då tillfalla skjutledaren.
Sälpoffen godkänns som skjutprov inför älgjakten. Den går av stapeln 2015-08-15. Kraven
där är att samtliga skott på stillastående älgfigurer skall vara inom träffområdet, och att 2 av
4 skott på löpande älgkalv skall vara inom träffområdet.
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Regler för köttdel vid frånvaro under jakten.
Delningsdagen vid slakteriet räknas som ordinarie jaktdag.
Deltagande en dag

Utan del

Deltagande under två dagar

Hel del plus 1600 kr.

Deltagande under tre dagar

Hel del plus 1200 kr.

Deltagande under fyra dagar

Hel del plus 800 kr.

Detta gäller naturligtvis inte under laga förhinder.
Småviltsjakten
Småviltsjakten bedrivs enligt jakttabellen och småviltkorten gäller som gästkort över hela
gamla kretsen.
Endast en gästjägare utanför kretsen får medtas per medlem.
Veckan före älgjakten jagar vi endast på det egna området.
Det beslutades även att varg, lo, björn samt vildsvin får fällas på våra marker.
Ersättning för motorfordon vid framtagande av älg efter jakten.
För varje älg som fraktas till slakthuset under ordinarie jakt betalar föreningen 100 kr per älg
till jaktlaget som fraktat fram dem. Dessa pengar delas sedan ut till respektive lag som fritt
disponerar dem efter önskan.
Vid eventuell efterjakt på älg ska de som tillhandahåller framforslingsfordon ha en ersättning
på 300 kr per älg.
Beslut om efterjakt.
Vid eventuell efterjakt ska de som jagar under extrajakten ha förtur på köttet. Priset är då
40kr/kg. Efter jägare med förtur kommer turlistan från delningsdagen. Priset är då 50kr/kg.
Slaktvikten gäller vid försälning av älgkött.
Viltvårdsansvarig
Till viltvårdsansvarig utsågs Arne Matthed.
Fällor för mink och grävling finns tillgängliga hos Arne Matthed. Vid behov av fler fällor får
Arne i samråd med kassören införskaffa dessa.
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10.
Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis och
eventuella fallavgifter.
Jaktkortspriser:
Kombikort älg/småvilt

2000 kr

Småviltskort

300 kr

Dagkort småvilt

100 kr

Dagkort älg

100 kr

Kombikort ungdom älg/småvilt

500 kr de tre första åren (åldersgräns25 år).

Småviltkort ungdom

100 kr de tre första åren (åldersgräns 25 år).

Småviltskorten skall inlämnas senast den 20 mars till respektive jaktledare eller
styrelsemedlem. Vilt som fälls efter den 20 mars rapporteras på skottlistan för
nästkommande år.
Gästjägare som löser jaktkort för älg skall uppvisa godkänt bronsmärke. Alla skall visa statligt
jaktkort. Detta ska skrivas in på baksidan av det förtryckta jaktkortet.
Sista inbetalningsdatum för kombikortet 2015-09-01. Om kortet inte betalas inom en vecka
efter slutdatum ska en påminnelse skickas ut med en avgift på 200 kr. Om kortet trots detta
inte betalas, får jakt icke bedrivas.
Fallavgifter
Inga fallavgifter tas ut.
Skottpengar
En premie på 100 kr utbetalas för följande vilt: mink, räv, grävling och mård.
En premie på 20 kr utbetalas för följande vilt: kråka, fiskmås, nötskrika och kaja.
Premien utbetalas mot uppvisande av fällt vilt hos kassören.
Arrende
Till privata markägare utbetalas 9kr/ha. Ingen utbetalning sker till de markägare som äger
mark under 10 ha.
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11.
Inga motioner inlämnade inför mötet. Motioner inför nästa årsmöte skall vara styrelsen
tillhanda senast 30 mars 2016.

12.
Upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårdsföreningen.
Dessa följer nya stadgarna enligt VVOF med en extra bestämmelse om att:
Jakträtt äger alla inom Västra VVOF under mantal satt jordägare och deras barn, barnbarn,
mågar samt därmed jämställda och varaktigt sammanboende, och alla inom området
boende.
Motioner lämnas in till styrelsen om förändringar kring detta anses önskvärda.

13.
Antagande av nya medlemmar.
Nya antagna medlemmar för året: Axel Larsson, Emil Stolpe, Maja Lindgren, Andreas
Berglund, och Jacob Malmerberg.

14.
Val av ordförande.
Till ordförande för ett år valdes Örjan Eriksson.

15.
Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.

Sekreterare:

Hampus Östlund

2017

Kassör:

Mikael Vuorio

2016

Ledamot:

Lars Östlund

2016

Ledamot:

Roger Eriksson

2017

Suppleanter till dessa blev Sune Nilsson (2016) och Andreas Eriksson (2016).
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16.
Val av revisorer jämte suppleanter.
Till revisorer valdes Bibbi Brynils och Magnus Heinstedt, suppleant till dessa blev Mats
Lindgren.

17.
Val av personer som ska utfärda jakträtts-och jaktgästbevis.
Örjan Eriksson, Hampus Östlund, Sune Nilsson, Rune Heens och Mikael Vuorio valdes att
utfärda jakträtts och jaktgästbevis. De får även intyga om godkänt skjutprov inför älgjakt.

18.
Val av valberedning med sammankallande.
Till valberedningen valdes Mats Lindgren och Olle Larsson. Varav sammankallande: Olle
Larsson.

19.
Arvoden
Konstadsersättning styrelse
Ordförande

300 kr och frikort

Sekreterare

300 kr och frikort

Kassör

2000 kr och frikort

20.
Sillmiddag och älgfest
Sillmiddagen vid delningen kostar i år 40 kr per vuxen och 20 kr för barn.
En älgfest anordnas. Styrelsen beslutar om budget kring älgfesten.
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21.
Övriga frågor

Firmatecknare för Äppelbo Västra VVOF.
Mötet beslutade att följande personer har rätt att teckna Äppelbo Västra VVOF i bank,
Äppelbo Västra VVOF huvudkassa, konto 185 937 802: Michael Vuorio och Örjan Eriksson.
Dessa har rätt att teckna var för sig.
Utlåning av slakthus
Mötet beslutar att Bror-Eriks Enströms jaktlag har rätt att använda Äppelbo VVOF slakthus
för slakt, dock icke förvaring under längre tid. En hyra på 100kr/älg kommer att tas ut.
Köttdelningsdagen och rutiner kring denna.
Örjan Eriksson ansvarar med hjälp av Mats Lindgren och Lars Östlund för att köttdelningen
fungerar uppe vid slakthuset. Örjan Eriksson organiserar detta med huvudfokus på att alla
känner delaktighet i hanteringen.
Viltvården
Det beslutades att viltvårdsansvarige Arne Matthed har en budget om 7500 kr till viltvården.
Behövs utökad budget kontaktas styrelsen för Äppelbo Västra VVO.
Mark köpet runt slakthuset.
Ett beslut tas att Sven-Åke Andersson driver frågan om ett eventuellt mark köp vidare.
Ett pristak på 65.000kr till mark köpet beslutas.
Flytt av foderkrossen.
Mötet beslutar att en flytt av foderkrossen, från slakthuset till foderladan ska ske.
Detta ansvarar gruppen: Skötsel av befintliga byggnader. Det i samråd med styrelsen.

22.
Mötet avslutas.

X

X

Hampus Östlund
Sekreterare

Tomas Brynils
Stämmans ordförande
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Justeras

Sven-Åke Andersson:

Arne Matthed:

……………………………………………………

……………………………………………
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