Stadgar för Uddeholms Jaktvårdklubb tagna vid
årsstämma och extrastämma 29 april 2019
§1. Ändamål m.m
Föreningen är en ideell förening som genom att träffa nyttjanderättsavtal om upplåtelse av jakt, skall
bereda sina medlemmar möjlighet att bedriva jakt och däri ingående viltvård på de marker som
föreningen disponerar.

§2. Medlemmar
1. Medlem är den som vid bildandet förklarat sig vilja vara medlem och som därvid godkänt
föreliggande stadgar.
2. Ansökan om medlemskap skall inges till föreningens styrelse senast den 15 mars.
Medlem eller fastighetsägare som upplåtit mark till föreningen, kan inom samma tid lämna
förslag på ny medlem. Ansökan respektive förslag om medlemskap skall beredas av styrelsen
och föredras för beslut på nästkommande ordinarie stämma. För att inval skall vara giltigt
skall beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten i enlighet med paragraf 3
punkt A. Ny medlem vinner inträde vid nästkommande jaktårs början
3. Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till föreningens styrelse senast 31 mars
4. Om medlem:
· Ej följer föreningens stadgar, stämmo- eller styrelsebeslut eller av jaktledare lämnade
anvisningar,
· Bryter mot gällande författningar avseende vilt, jakt eller vapen,
· Handskas vårdslöst med vapen,
· Eljest bryter mot god jaktsed eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig som
föreningsmedlem,
· Ej i tid till föreningen betalar sin andel i beslutade avgifter
Kan denne genom stämmobeslut uteslutas i föreningen. Förslag härom får framföras av
medlem eller av styrelsen. Medlemsförslag skall inges till styrelsen senast den 31 mars.
Styrelsen skall ge den, som föreslagits till uteslutning, möjlighet att inför
stämmobehandlingen lämna sina synpunkter på det som förevarit. Beslut om uteslutning
skall biträdas av minst 2/3 av de röstande. Den berörde skall omgående skriftligen
informeras om stämmans beslut.

§3. Rösträtt, beslut, företrädare m.m
A. STÄMMA
Stämman är föreningens högsta beslutande instans, där medlemmarna beslutar om föreningens
angelägenheter. Vid stämma skall protokoll föras. Till föreningen hörande medlem som är
närvarande vid möte berättigas en röst. Rösträtt för enskild medlem får ej utövas genom
fullmakt. Ingen får avge mer än en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, om ej annat framgår
av stadgarna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Alla
val sker för tiden fram till och med nästa stämma.
B. STYRELSE
Föreningen skall ha en styrelse med sitt säte i HAGFORS KOMMUN. Den skall ha minst tre
(ordförande, kassör och sekreterare) ledamöter och högst fem ledamöter samt två (personliga)
suppleanter.

C. FIRMATECKNARE
Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma.

§4. Kallelse
Styrelsen skall kalla till stämma, ordinarie respektive extra. Kallelsen skall ske genom
(brev/annons/annat) senast två veckor före stämman. Till kallelsen skall bifogas förslag på dagordning.
Om begäran om extra stämma framställts av medlemmar på det sätt som anges i § 6, skall styrelsen
kalla till sådan, att hållas inom 14 dagar efter det att begäran inkom till styrelsen. Styrelsen beslutar
själv hur kallelse skall ske till styrelsemöten.

§5. Ordinarie stämma
Ordinarie stämma skall hållas en gång årligen och senast 30 april.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Val av justerare som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet
Fråga om kallelse skett på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Redovisning av medlemsförteckning
Behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse för det gångna året
Inval av nya medlemmar
Val av styrelse, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
Val av revisor samt revisorsuppleant
Beslut om hur jaktledare skall utses
Beslut om regler för jaktutövning, viltvård och avgifter
Val av valberedning
Behandling av motioner
Övriga frågor

§6. Extra stämma
Extra stämma skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då minst 2/3 hos styrelsen begärt
detta.
Vid extra stämma får endast följande frågor behandlas:
A.
B.
C.
D.

Val av ordförande samt sekreterare för stämman
Val av justerare som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet
Fråga om kallelsen skett på rätt sätt
Behandling av den eller de frågor som angetts i kallelsen

§7. Motioner
Medlem skall genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motionen skall senast den
31 mars ha inkommit till styrelsen, som skall bereda motionen för stämman.

§8. Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, ansvarar för dess tillgångar, handlingar och andra angelägenheter samt
verkställer stämmans beslut.
Styrelsen skall bl.a.
1. Föra noggranna räkenskaper, av vilka ska framgå värdet av föreningens egendom, såväl vid
verksamhetsårets början som slut.
2. Hålla medlemsförteckningen aktuell och årligen/vid förändring sända ett ex. till
fastighetsägaren.
3. Informera fastighetsägare, som så begär, om ny ordförandes namn och adress
4. Informera medlemmarna på lämpligt sätt om STORA:s mål för betestryck av älg, viltskador i
ungskog, årlig avskjutning av olika viltslag, viltstammarnas storlek och/eller sammansättning
samt STORA:s fallavgifter för visst vilt.
5. Till stämman lämna förslag om:
A.Plan för viltvårdsåtgärder
B. Villkor för deltagande i jakt
C.Grunderna för fördelning av byte
D.Tid och sätt för jakt
E. Regler för skjutprov
6. Ansvara för utfärdande av jakt- och jaktgästbevis.
7. Hos berörd myndighet i förekommande fall ansöka om de tillstånd som erfordras för att
genomföra jakt enligt stämmobeslut.
8. Leda och genomföra jaktbevakning
9. Se till att föreningens medlemmar äger god kännedom om föreningens marker.

§9. Jaktutövningen
A. JAKT EFTER HÖGVILT
Denna jakt skall bedrivas som en för medlemmarna gemensam angelägenhet, som organiseras
och leds av jaktledare, vilken utsetts av stämman eller på dess uppdrag av styrelsen.
Stämman fastställer instruktion för jaktledare.
Jaktdeltagare skall följa jaktledares anvisningar
B. ÖVRIG JAKT
Denna jakt bedrivs av envar jaktberättigad inom föreningens hela jaktområde. I övrigt
fastställs reglerna av stämman.
C. JAKTBEVIS OCH JAKTGÄSTBEVIS
Vid jakt på föreningens marker skall jaktbevis eller jaktgästbevis medföras. Bevisen utfärdas
av den eller dem som styrelsen/stämman utsett.
D. AVVISNING AV JAKTDELTAGARE OCH ÅTERKALLANDE AV JAKTRÄTTSBEVIS
Om någon vid gemensamhetsjakt;
1. Bryter mot de av stämman beslutade regler för jaktutövningen.
2. Under jakten inte följer jaktledarens anvisningar.
3. Handskas oförsiktigt med vapen.
4. Är onykter.
5. Är påverkad av droger.
6. Annars uppträder olämpligt
får jaktledare med omedelbar verkan avvisa denne från fortsatt deltagande i jakten.
Jaktledaren skall snarast möjligt anmäla åtgärden till styrelsen, som efter det att den avvisade
fått möjlighet att förklara sig- snarast skall besluta om eventuellt återkallande av beviset för
viss tid, dock längst till utgången av löpande jaktår.
Om någon vid ”övrig jakt” bryter mot någon av punkterna 1, 3, 4, 5 eller 6 ovan och detta
kommer till styrelsens kännedom, får denna, efter att ha inhämtat förklaring, besluta om
eventuellt återkallande av beviset för viss tid, dock längst till utgången av löpande jaktår.

§10. Ekonomiska frågor
Medlemmarna svarar var och en för sin andel i de avgifter för jakträttsupplåtelsen, som
överenskommits med fastighetsägare. Om någon brister i detta avseende svarar de övriga gemensamt
för att avgiften erlägges.
På stämma bestäms vilka avgifter, som medlemmarna skall erlägga till föreningen.
Varje medlem har lika del i föreningens tillgångar.

§11. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från 16 april till 15 april.

§12. Revision
Revisor med suppleant utses på ordinarie stämma.
Förvaltningsberättelse med bokslut och räkenskaper skall överlämnas för revision senast 14 dagar efter
verksamhetsårets utgång. Revisionen skall vara klar före närmast följande ordinarie stämma.

§13. Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna fattas genom att ändringsförslaget antages vid två på varandra följande
stämmor, varav minst den ena skall vara ordinarie. För att beslutet skall vara gälande krävs dels att
ändringsförslaget redovisas i kallelsen, dels att det biträds av minst 2/3 av de röstande.

§14. Upplösning av föreningen
Föreningen upplöses vid tidpunkt då förutsättningarna för dess verksamhet upphört eller minskat så att
medlemmarna inte anser det meningsfullt att fortsätta. Upplösningen sker efter beslut på stämma. För
att ett sådant beslut skall vara gällande, skall det biträdas av 2/3 av de röstande.
Sedan föreningens skulder betalats så fördelas återstående behållning lika mellan medlemmarna.
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