DAGORDNING
Äppelbo Östra viltvårdsområdesförening jaktstämma 2017
Rågsvedens bystuga
Torsdagen den 22/6 2016 kl 18.30
1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan om protokollförare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsen och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
7. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående
räkenskapsår
8. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat.
9. Fastställande om regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner
för jaktledare
10. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i
förekommande fall för fällt villebråd under jaktåret
11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

 Styrelsens framställning om förslag på förändring angående
jakträtter
På uppdrag av årsmötet 2016 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:
1. Otydliga och förlegade formuleringar i prioriteringsordningen
2. Nuvarande prio 1 och prio 4 är grupperingar som idag inte innehar mark eller införskaffat
påskrift på 50 ha enligt stadgarna.
3. Formulera prioriteringsordningen så att de tydligt följer stadgarna och utifrån ett
markägarperspektiv
4. Formulera prioriteringsordningen så att den är tydlig och rättvis.

Förslag till ny formulering:
Alltså ny kategorisering 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.

Kategoriförslag
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 ovanstående kategorier 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 kategori fyra, den permanent boende inom VVO.
Undantagen från kategoriseringsordningen är Sören Holmerg i egen person (ej fastighet) som
omnämns i protokollet från VVO:s bildande 1995 där hans mark hamnade på Dala-Järnas område och
det skrevs in att han trots detta har möjlighet att jaga 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.

12. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt
inom viltvårdsområdet.
13. Antagande av medlemmar
14. Val av ordförande i styrelsen
15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
16. Val av revisorer jämte suppleanter
17. Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis
18. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens
beslut samt för kallelse till jaktstämma
19. Val av valberedning
20. Ersättning till styrelse och revisorer
21. Övriga frågor

KAFFE

