
protokoll fiirt vid Malungs Östra Viltvårdsområdesfiirening ordinarie jaktstäTma

Måndagen den 4 juni 2018, kl 19.00, i vallmogårdens Lokal vallerås

23st medlemmar ntirvarade vid strimman, bifogas som bilaga 1.

Viltvårdsområdesfiireningens ordfiirande Jonny Eriksson hiilsade alla välkomna och

öppnade ståimman. Dagordningen fiiredrogs och godkåindes av stiimman.

§ 1 Ordfiirande fiir stämman.
Till ordftirande ftir stiimman valdes Jonny Eriksson.

§ 2 Protokollfiirare.
Till protokollfiirare valdes Daniel Eriksson.

§ 3 Justerare.
Ulrika Lennartsson och Lim Dan Danielsson valdes att jåimte ordftiranden justera dagens

protokoll. 
.r\

§ 4 Stämmans utlysande. \
I Malungsbladet V 19

Annons i WOF:s Hemsida och facebooksidan. Godk?indes av stitunman.

§ 5 Fastställande av röstlängd.
Stiimman beslutade att röstlåingden faststäles vid behov.

Styrelsen och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfriheL

Vårksamhetsberiittelsen (bil 4), den ekonomiska berättelsen (bi15) samt

revisionsberättelsen Oi16) föredrogs och godkåindes av stitunman. Stiimman bevi§ade

styrelsen ansvarsfrihet ftir det gangna året.

Framstiillan från s§relsen och motioner från medlemmarna-

Inga motioner har kommit in.
styretsen rapporterar fran Malungs Nordösta och Nordvästra Äso
Nya eilgskötsålptaner har giorts päbädaområdena, ingen i* i dagsläget godkåind men

båda områdena har ftireslagit en liten såinkning av planen.

En flyginventering giordes i vinter på Malungs Nordvåistra ÅSOs marker utfallet av den

finns att läsa pä Ostras hemsida.

Avgifter fiir Jakträttsbevis / Jaktgästbevis / särskilda bevis / Marklösen
Jaktrattsbevis fiir illg. Delägare / Medlemmar: 600:-

Jakräusbevis ftir övrigt vilt. Delägare / Medlemmar: 400:'

Jaktgåistbevis ftir övrigt vilt. Helår: 300:-

Dagkort for övrigt vilt. Dag: 150:-

Jaktgästbevis for iilg ftirsäIjes ej.

Marklösen ftir iilg: 60hax l8:- 1.080:-

Marklösen fiir öwigt vilt: 60 ha x 3:- 180 :-

Vid utnyttjande av jakgitstbevis fiir helår skall jakwiirden medfiilja jaktgästen på jakten.

I övrigt enligt § 4 och § 7 i WOF:s stadgar.

Avgift firr deltagande i årets älgiakt inbetalas senast den 15 augusti 2018.

§6

§7

§8



§ 9 Användning av eventuell överskott från fiiregående år.
Finns rnget.

§10 Utgifts och Inkomststat 2018-2019 (bil5)
Godkändes av stifunman.

§11 Regler fiir Jaktutövning m m

1la Stiirnman beslutar att bedriva ätgiakt enligt MÖVVOF:s åilgavskjutningpolicy,
Se bilaga 7. (bilagaläggs även ut på MÖVVOF:s hemsida).
Med 9 st Att:satser, enlig ftiljande.
Att man börjar jakten enligt tabell.

v Att samtliga lag börjar "oktoberjakten" på måndagen
Att det iir upp till varje lag om man skall fortsätta jakten direkt efter delning i ordinarie
vecka i Oktoberjakten
Att det iir tillåtet att deltaga i annat lag vid efterja}il, niir det egna laget inte jagar och
efter godkåinnande av det inbjudande laget.
Att bytes delas av de som deltar i jakten.
Att jaktledaren tillser att plan ftir krisberedskap finns och att jaktdeltagarnatagit del av
denna.
Att jaktledaren vid jaktdagens början: Kontrollerar närvaro, informerar om vad som tir
tillåtet att ftilla diirefter starta jakten.
Att jaktledaren kan beslagta trofe' fran älg som ftillts trots att jaktledaren beslutat att
ftirbud rader (tillfaller ftireningen).
Att hundftirare ffir gå ut på kalvjakt vid ordinariejaktstarts b<irjan, (sept) samt direkt efter
ordinarie veckan i oktober.
HundftSrare får ta EN kalv for egen del. Fallavgiften betalas av Jägaren.
Vid ytterligare f;illda kalvar tillfaller dessa laget, ( d v s nåir man iir ute ensam på kalvjakt
Annars tillfaller bytet de som deltar i jakten , enligt Att:sats m 5.
Hundftirare kan också ffi köpa loss fiilld kalv från laget med en intemdebitering
På 45:- kg.'J Hundftrare åir den som åir anmåild som hundfiirare till respektive lag fiire ordinarien jakt.
Hundfiirare utses till jaktledare om inte ordinarie Jaktledare samt Vice inte kan delta
under jakten. .tir man fler iin en hundfiirare skall en av dom utses som jaktledare.
Stiimman beslutar att bifalla styrelsens ftirslag på Jaktledarinstruktion (bil 7). ( Lika som
ftiregående års skrivning)

§1 I b Jakt på björn, varg, järv, lo.
Kan bedrivrs som områdesjakt och gemensamhetsjakt.
Låinsstyrelsen eller annan myndighets direktiv skall gälla.
Alla som skall jaga björn skall ha Bjdrnpasset
Skjutning ftir Björnpasset kommer även i fu att kunna genomfbras på
Skjutbanan på Hismon. Jonny Eriksson, s§utledare och organisatör
Man kan även genomftira provet i Gzirdås eller på skjutbanan i Öje.
Bifall fran sttimman till skrivning i tre att: satser angaende jakt på rovdjur enligt foljande
Att björnjakt bör bedrivas for att begriinsa skador på tarnboskap samt på åilgstammen.
Att lodjursjakt bör bedrivas ftir att begråinsa skadorna på småviltstammarna.
Att vargiakt bör bedrivas ftir att begråinsa skador på tamboskap samt på
iilgstammen och hundar.
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§1lc Björnjakt i samband med älgiakt
Beslutades att det åir upp till varje enskilt tilglag att besluta om björnjakt i sarnband med
fugiutt. Jaknäusbevis ftir öwigt vilt skall lösas.
Var och en som tiinker jaga björn skall ta del av de regler och instnrktioner som
finns.
Ordftiranden informerar om att det ?ir möjlig att använda jaktgiistbevis vi björnjakt-

§1ld Jakttider.
Jakftider. Älg enligt tabelt ftirutom att sats 11 a.

Övrigt vilt, enligt tabell

§11e lluvudregeL
Stiimman rekommenderar att all jakt ftirutom älgiukt undviks under ordinarie älgiakts
veckan. Mårdhund, skabbräv och vildsvin, ålr tillåtna samt björnjakt enligt § 1lc.

§1lf Tilldelning älg.
Enligt skötselplaner.

§11g Val av jaktledare.
Gravberget
Kvillselen
Lyan
Stupberget
Älidberget

Stälfiiretrfiare:
Gravberget
Kvillselen
Lyan

Stupberget

Ålidberget

Lars-Erik Flodung omval
Peter Eriksson nyval
Helge Klattr nyval
Jörgen Sigfrids omval
I{åkanMagnil omval

Tony Svensson omval
Ulrika Lennartsson nyval
Håkan Spjuth omval
Lim Dan Danielsson omval
Hans-ErikGunnarsson omval
Jan-Erik Olsson omval
Daniel Eriksson omval

Extra stiillftireträdare utses vid behov av styrelsen.

§1lh PM till ätgiakten.
Överlåter till jaktledaren att ombesörj a attPmfinns till jaktstart

§1li AnmäIan till årets älgiakt.
Nyanmälningar skall ske slaiftligen till styrelsen senast den 15 augusti. Jägare som
deltagit i älgiakt tidigare anmåiler sig till respektive jaktledare senast den 15 augusti.
Styrelsen och jalctledarna placerar de nyanmiilda.
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§1lj Kvalificering tiII årets älgiakt
5 skott med jägarmiissigt stöd på stillastående älg (80m),I«avet åir 5 träff samt två stå löp
serier (80m) utan krav på triiff. Har man s§utit godkiint bronsprov, deltagit i
lagskjutningar (med egna laget) eller varit med på Östras s§uttiivling så gäller ocksa det
som godkiint skjutprov och man uppffller Östras skjutkrav. Godkiinda kontrollanter åir

styrelsen, Jaktledarna, utsedda skjutledare samt skjutledare under lagets egna
skjutningar."

v §1lk Ansvarig lag fiir skjutbanan.
201812019 Gravberget,201912020 Lyan, 202112022Ålidberget,202312024 Sttrpberget,
2025DA26 Kvillselen

r §1lL Siöfågeljakt rekommenderas ej.
I Hallsjöviken och älven söder diir om

§l1m Viltpremier.
Stiimman beslutade att viltpremier skall utgå med: 10:- ftir mås, skata, kraka
kaja, nötskrika
Med 400:- ftir mink, grävling, mård och räv. Gäller även skabbräv.

§ I ln Tralikskadaf/dödat vilt
Beslut togs att jaktledama blir kontaktpersoner ftir eftersöksjägama att kontakta vid
omhiindertagande av trafikdödat vilt. Jaktledarna ska även utse några ur egna laget som
har möjlighet att köra trafikdödat vilt till Gubbgårdens slakted. En etsättning på
500 kr betalas ut fran Malungs Östras WOF till den som åker ner med viltet.
Beslut togs även att upprätta en lista med namn på jägare som vill köpa kött fran

\--, trafikdödad älg med ett pris på 45kr kg.

§11o Viltrapport
Skottlistoma skall vara inliimnade senast den 15 maj i enlighet med direktiv fran

.---/ Jaktvfudsfrrbundet. De som har haft jaktgåister skall ftira upp jaktgåi.stens skjutna
villebråd på egen skottlista och låimna den till styrelsen.
Stiimman beslutar om utlottning på trisslotter till ett viirde av 450:- till de som
inkommit med skotrlistor, inom ftireskriven tid. Styrel.sen ansvarar hantering av detta.

§1lp Viltvård.
Beslutades att ftireningen skall tillhandahålla saltstenar. Respektive
lag ansvarar fiir utplacering av saltstenar.
Beslut togs att utöka budgeten frr vilwärd sä att möjlighet finns att söka bidrag till
stödutfodring om behov finns. Styrelsen beslutar om sådant bidrag åir befogat.
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§12 Föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtter inom
Viltvårdsområdet.
Avtal om överlåtelser enligt bifogad lista (bil 8 och l0). Godkrindes av stiimman.

§13 Medtemm&r.
Samtliga som kommer att betala marklösen ftir nristftiljande jaktar antogs som
medlemmar i öreningen enligt ftirteckning som finns hos styrelsen.

§14 VaI ay ordlörande
Ordftirande ftir I år Jonny Eriksson

§15 Yal av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
Ordinarie ledamöter frr 2 är

Ordinarie ledamöter som kvarstår 1 år

Styrelsesuppleant ftir 2 år

§16 Val av revisor jämte suppleanter.
Revisorer frr 1 år

Revisorsuppleant for I år

Lim Dan Danielsson
Daniel Eriksson
J-E Olsson

Jonny Eriksson
Tomas Johansson

Hans-Erik Gunnarsson

Lars Bengtlars
Sune Torris
Tommy Olsson

omval

omval
omval
omval

kvarstår
kvarstår

omval

Styrelsesuppleant som har kvarstår I år Ulrika Lennartsson

Per-Gunnar Bengtsson valdes till kassör utanfiir styrelsen.

Kvarstår

omval
omval
omval

§17 Utfärdare av jakträttsbevis och jaktgästbevis.
Ordftirande och kassör

§l7b Firmatecknare
Ordforande, vice ordfrrande samt kassör, utsågs attvar fiir sig teckna frreningens firma.

§18 Delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt kallelse till jaktstämma.
Beslutades att protokollet från jaktstiimman skall finnas på kommunbiblioteket
senast 14 dagar efter stiimman, (enl stadgarna). Till kommunbiblioteket skall bifogas
alla handlingar såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse,
årslaönika samt stat. Protokollet skall delges till delägare / medlem som begåir detta.
Styrelsens beslut finns att tillgå hos sekreteraren. Kallelse till jaktstiimma skall ske
Senast l0 dagar ftire jaktstiimman i Malungsbladet samt Vvof:s Hemsida.
Möjlighet till delgivning via e-post skall finnas.
Stiimmoprotokoll kommer även att laggas ut på Vvof:s hemsida
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§19a Val av valberedning
Stiimman beslutar att alla lag skall utse en person i valberedningen ftire oktober månad
2018. Sammankallande blir den representant fran de lag som åir ansvarig fiir s§utbamn.
För tiden 2018-2019 blir det Gravberget,2019-2020 Lyån också vidare.

§t9b Sfiimman har utsett Jonny Eriksson att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under Malungs
Nordvåistra ÄSOs årsstiimma.

§19c Banchef
Samuel Tors utses till banchef men stifunman ger styrelsen mandat att fritt utse annan
banchef.

§20 Övriga frågor.
Byte av bank har skett från swedbank till Låinsforsäikringar, Plusgiro kommer att
ftirsvinna och ersättias av bankgiro (Viktigt aff medlemmar kontrollerar detta).
Swish kommer också att finnas som betalningsalternativ till Malungs Östras WOF.

Onskemål finns att prova informera på Östras jaktkort att om att de finns möjlighet att
söka bidrag på 1500kr till jakhelaterad utbildning fran Östras ungdomsfond ftirungdomar
upp till 25 år som vill jaga på Östas marker.
Steimman godkåinner att flyginventering ska ske på Malungs Nordöstra ÄSOs marker.

Mats Larsson informera att de tu brist på eftersöksjägare så han uppmanar Östras VVOF
att undersöka om de finns jägare i fiireningen som vill bli godkiinda eftersöksjägare.

Ulrika Lennartsson inforrnerade att Östra kan bil ett provområde ftir Mellansvenska
angående en ny viltdata-app.

Uttottning av trisslotter pä skottlistor: Magnus Ekhrnd, Tomas Johansson,
Rolf Johansson, Tomas Jonsson, Lars Gabrils.

§21 Avslutning.
Ordftirande for Malungs Östra WOF:s ordinarie jaktstiimma 2018, Jonny Eriksson
tackade de niirvarande för visat intresse, och fiirklarade stämman avslutad.
Avslutningsvis bjöds stiimmodeltagamapå kaffe och en mycket våilsmakande
smörgåstårta.

Malung dag som ovan

)O l/,./1_,
.. . -. .-. - -. .{'

Daniel Eriksson protokollfiirare Jonny Eriksson mötesordfiirande

Justeras A^A-%
Lim Dan Danielsson
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Namn Jaktlag Ev fastihetsbeteckning
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