PROTOKOLL JAKT- OCH STYRELSEMÖTE ÄPPELBO
ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 28 januari 2017 kl 17.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Leif Hed, Lars Larsson, Lars Bång, Fredrik Tällberg, Tom
Björns, Åke Sjöström, Fresse Tällberg, Anders Gradin och Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Genomgång av prioriteringsordning kring jakträtter
Styrelsen gick igenom det arbetsmaterial som kommit fram kring det uppdrag
som styrelsen fick på årsmötet 2016 och informerade mötesdeltagarna om vilket
förslag som styrelsen kommer att lägga på kommande årsmöte samt öppnade för
en diskussion på mötet kring synpunkter och åsikter kring förslaget.
Nedan följer en presentation av bakgrunden kring detta och en sammanfattning
av förslaget:
På uppdrag av årsmötet har styrelsen lagt ner ett arbete på att uppdatera markägarregistret
samt sett över hela systemet med prioriteringar, jakträtter, markägare och avtal och funnit att
en del oklarheter och nu ogiltiga avtal funnits.
För att komma till rätta med detta och få en tydlighet och rättvisa kring jakträtter har styrelsen
gått igenom formuleringar och diskuterat prioriteringsordningen samt gjort en översyn av
samtliga jakträttsavtal och informerat de jägare som enligt de befintliga reglerna nu saknar
giltiga avtal samt informerat de som genom de föreslagna formuleringarna och prioriteringarna
skulle få förändrade villkor .
Motiveringar till varför detta omformuleras:
 Otydliga och förlegade formuleringar i prioriteringsordningen
 Nuvarande prio 1 och prio 4 är grupperingar som idag inte innehar mark eller införskaffat
påskrift på 50 ha enligt stadgarna.
 Formulera prioriteringsordningen så att de tydligt följer stadgarna och utifrån ett
markägarperspektiv
 Formulera prioriteringsordningen så att den är tydlig och rättvis.

Förslag till ny formulering:
Alltså ny prioritering för de som har jakträtt enligt punkt 3 – Jägare som mot ersättning får jaga på av
VVO:s disponerade mark:

Jakträtt
Följande har jakträtt inom VVO:
1. Markägare
2. Jägare som själva ordnat markinnehav
3. Jägare som mot ersättning får jaga på av VVO:s disponerade mark enligt prioriteringsordning.

Prioritering
1.
2.
3.
4.

Markägares sambo/äkta make/maka, barn och föräldrar.
Markägares barns sambo/äkta make/maka, barnbarn och syskon.
Permanent boende inom Äppelbo Östra VVO
Barn till permanent boende inom Äppelbo Östra VVO.

För att tas in enligt prioriteringsordningen krävs en skriftlig ansökan på där för avsedd blankett som
erhålls från kassören i VVO. Ansökan kan endast göras med dubbel underskrift från dels den
sökande och dels bifall av markägaren eller, i prio fyra, den permanent boende inom VVO.
Undantagen från prioriteringsordningen är Sören Holmerg som omnämns i protokollet från VVO:s
bildande där hans mark hamnade på Dala-Järnas område och det skrevs in att han trots detta har rätt
att jag inom Äppelbo Östra VVO
Observera att om ursprungsvillkoren förändras som ligger till grund för jakträttstilldelningen vid
beslutsfattandet, så som frånfälle av markägare eller permanent boende inom VVO eller att
litternumret upphör, så upphör jakträtten att gälla.

4. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
5. Nästa möte
Tisdagen 28 mars 2017 kl 19.00. Mötet äger rum i Rågsvedens bystuga.
6. Mötet avslutas

