Protokoll fiirt vid Malungs Östra Viltvårdsområdesfiirening ordinarie jaktstämma
Måndagen den 3 juni 2019, kt 19.00, i VGKs Lokat Yallerås
27st medlemmar ntirvarade vid strimman, bifogas som bilaga 1.

Viltvårdsområdesftireningens ordförande Jonny Eriksson hiilsade alla viilkomna och
öppnade stiimman. Dagordningen ftiredrogs och godkiindes av stiimman.

§ I Ordfiirande fiir stämman.
Till ordftirande for

ståimman valdes Jonny Eriksson.

§ 2 Protokollftirare.
Till protokollftirare valdes Daniel Eriksson.
Peter Eriksson och Lim Dan Danielsson valdes att jiimte ordftjranden justera dagens

.

protokoll.

§ 4 Stämmans utlysande.
I Malungsbladet
Annons i WOF:s Hemsida och facebooksidan. Godkåindes av sttimman.

§ 5 Fastställande av röstlängd.
an beslutade att röstliingden faststiilles

vid behov.

§ 6 Styrelsen och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet.

Verksamhetsberättelsen (sida 4 i stiimmohandlingarna), revisionsberättelsen (sida 5 i
stiimmohandlingarna) samt årskrönikan(sida 3 i ståimmohandlingama) fiiredrogs och
godkiindes av stiimman. Ståimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftir det gangna året.

\__

§ 7 Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna.
En motion hade kommit in till stiimman se sida 15 i stiimmohandlingarna.
Stiimman röstade igenom motionen med ett tillägg att styrelsen skulle se över om några
kompletteringar behövs
§

8 Utgifts och Inkomststat
Se sida 6 och 7

2019-2A20

i stiimmohandlingama

Godkiindes av stämman.

§ 9 Användning

av eventuell överskott från liiregående år.

Finns inget.

§10 Regler

fiir Jaktutövning m m
MÖWOF:s älgavskjutningrolicy,
MÖWOF:s hemsida).

10a Stiimman beslutar att bedriva älgiakt enligt
Se bilaga 7. (bilaga läggs även ut på

Med 9st Att: satser, enlig foljande.
Att man börjar jakten enligt tabell.

vv- 4*;

Att samtliga lag börjar "oktoberjakten" på måndagen
Att det iir upp till varje lag om man skall fortsätta jakten direkl efter delning i ordinarie
vecka i Oktoberjakten
Att det åir tillåtet att deltaga i annat lag vid efterjakt, nåir det egna laget inte jagar och
efter godkåinnande av det inbjudande laget.
Att bytes delas av de som deltar i jakten.
Att jahledaren tillser att plan fiir krisberedskap finns och att jaktdeltagarna tagit del av
denna.
Att jaktledaren vid jaktdagens början: Kontrollerar nåirvaro, informerar om vad som åir
tillåtet att f?illa dåirefter starta jakten.
Att jalctledaren kan beslagta trofe' fran iilg som frillts trots att jaktledaren beslutat att
forbud råder (tillfaller ftireningen).
Att hundfiirare får gå ut på kalvjakt vid ordinariejaktstarts början, (sept) samt direkt efter
ordinarie veckan i oktober.
Hundfiirare får ta EN kalv ftir egen del. Fallavgiften betalas av Jägaren.
Vid ytterligare f?illda kalvar tillfaller dessa laget, ( d v s niir man iir ute ensam på kalvjakt
Annars tillfaller bytet de som deltar i jakten, enligt Att:sats nr 5.
Hundforare kan också ffi köpa loss ftilld kalv fran laget med en interndebitering
På 45:- kg.
Hundftirare iir den som iir anmäld som hundftirare till respektive lag ftire ordinarien jakt.
Hundfiirare utses till jaktledare om inte ordinarie Jaktledare samt Vice inte kan delta
under jakten. Är man fler tin en hundftirare skall en av dom utses som jaktledare.
Stlimman beslutar att bifalla styrelsens ftirslag på Jaltledarinstruktion (bil 7). ( Lika som
ft)regående års skrivning)

v

§10 b

Jakt på björn, Yarg, järv, lo.
Kan bedrivas som områdesjakt och gemensamhetsjakt
Låinsstyrelsen eller annan myndighets direldiv skall gtilla.
Alla som skall jaga björn skall ha Björnpasset
Skjutning ftir Bjömpasset kommer även i är att kunna genomfbras på
Skjutbanan på Hismon. Jonny Eriksson, skjutledare och organisatör
Man kan även genomftira provet i Giirdås eller på skjutbanan i Öje.

Att bjömjakt bör bedrivas for att begriinsa skador på tamboskap samt på iilgstammen.
Att lodjursjakt bor bedrivas ftir att begränsa skadorna på småviltstammarna.
Att vargiakt bör bedrivas ftir att begråinsa skador på tamboskap samt på
älgstammen och hundar.

§10c

Björnjakt i samband med äIgiakt
Beslutades att det iir upp till varje enskilt älglag att besluta om björnjakt i
Ätgiakt. Jakträttsbevis fiir öwigt vilt skall lösas.

samband med

Var och en som tiinker jaga björn skall ta del av de regler och instruktioner som
finns.
Ordftiranden informerar om att det iir möjligt att anvåinda jaktgästbevis vi björnjakt.
§10d

Jakttider.
Jakltider. Ålg enligt tabell ftirutom att sats l0
Övrigt vilt, enligt tabell

a.

t?)
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§10e

lluvudregel.
jakt ftirutom älgiakt undviks under ordinarie älgiakts
veckan. Mardhund, skabbräv och vildsvin, är tillåtna samt bjömjakt enligt § 10c.
Ståimman rekommenderar att all

§10f Titldelning älg.
Enligt skötselplaner.
§10g

Yal av jaktledare.

Flodung
Eriksson
Helge Klahr
Jörgen Sigfrids
Hakan Magnil

Gravberget

Lars-Erik

Kvillselen
Lyan

Peter

Stupberget
Ålidberget
Stiillforeträdare:
Gravberget

Kvillselen
Lyan
Stupberget

Ålidberget

omval
omval
omval
omval
omval

Svensson

Tony
Ulrika Lennartsson
Hakan
Lim Dan Danielsson

omval
omval
omval
omval
Hans-ErikGunnarsson omval
Jan-Erik
omval
Daniel
omval

Spjuth

Olsson
Eriksson

Extra stälftireträdare utses vid behov av styrelsen.
§10h

PM till älgiakten.
Överlåter till jaktledaren att ombesörja att Pm finns till jaktstart

§10i Anmälan tifl årets älgiakt.
Nyanmälningar skall ske skriftligen till styrelsen senast den 15 augusti. Jägare som
deltagit i älgiakt tidigare anmäler sig till respektive jaktledare senast den 15 augusti.
Styrelsen och jaktledarna placerar de nyanmälda.

§l0j Kvatificering till årets äIgiakt.
5 skott med jägarmässi$ stöd på stillastående ä1g (80m), tr«avet iir 5 tråiff samt två stå löp
serier (80m) utan krav på trtiff. Har man s$utit godkrint bronsprov, deltagit i
lagskjutningar (med egna laget) eller varit med på Ostras s§uttiivling och haft minst 5
träff så gäller också det som godkänt skjutprov och man uppfyller Östras skjutkrav.
Godkiinda kontrollanter åir styrelsen, Jaktledarna, utsedda s§utledare samt skjutledare
under lagets egna skjutningar."

§10k Ansvarig lag liir skjutbanan.
201912020 Lyin,2020l202l Ålidberget ,202112022 Stupberg et,2}2212023 Kvillselen,
2023DAz4Gravberget

?a )U &

§

1

0L Sjöfågeljakt rekommenderas ej.
I Hallsjöviken och åilven söder &ir om

§10m

Viltpremier.
Stiimman beslutade att viltpremier skall utgå med: 10:- fiir mås, skata, kråka
kaja, nötskrika
Med 400:- fiir mink, grävling, mård och räv. Gåiller även skabbräv.

§

1

0n Trafikskadat/dödat vilt
Beslut togs att jaktledarna blir kontaktpersoner ftir eftersöksjägarna att kontakta vid
omhiindertagande av trafikdödat vilt. Jaktledama ska även utse några ur egna laget som
har möjlighet att köra trafikdödat vilt till Gubbgårdens slakteri. En ersättning på
500 kr betalas ut &an Malungs Ostras VVOF till den som åker ner med viltet.
Beslut togs även att upprätta en lista med namn pä jägare som vill köpa kött fran
trafikdödad åilg med ett pris på 45kr kg.

§10o

Viltrapport
Skottlistorna skall vara inliimnade senast den 15 maj i enlighet med direktiv fran
Jaktvårdsforbundet. De som har haft jaktgäster skall ftira upp jaktgiistens skjutna
villebråd på egen skottlista och liimna den till styrelsen.
Stiimman beslutar om utlottning på trisslotter till ett våirde av 450:- till de som
inkommit med skottlistor, inom ftireskriven tid. Styrelsen ansvarar hantering av detta.

§10p

Viltvård.
Beslutades att ftireningen skall tillhandahål1a saltstenar. Respektive
lag ansvarar fiir utplacering av saltstenar.
Beslut togs att utöka budgeten fdr viltvård så att möjlighet finns att söka bidrag
stödutfodring om behov finns. S§relsen beslutar om sådant bidrag tir befogat.

till

§11 Avgifter ftir Jakträttsbevis / Jaktgästbevis / siirskilda bevis / Marklösen

Medlemmar:
Medlemmar:
Helår:
Dag:

Jakträttsbevis ftir åilg. Delägare /
600:Jakrättsbevis for öwigt vilt. Delägare /
400:Jaktgästbevis ftir övrigt vilt.
300:Dagkort frr övrigt vilt.
150:Jaktgästbevis fiir ä1g ftirsäljes ej.
Marklösen ftir älg: 60 ha x
1.080:Marklösen ftir övrigt vilt: 60 ha x
180 :Vid utnyttjande av jaktgästbevis ftir helår skall jaktvåirden medfiilja jaktg?isten på jakten.
I öwigt enligt § 4 och § 7 i WOF:s stadgar.
Avgift fiir deltagande i årets älgiakt inbetalas senast den 15 augusti 2019.

18:-

3:-

Pe, >P/-å

tillstånd fiir upplåtelse och överlåtelse av jakträtter inom
Viltvårdsområdet.
Avtal om överlåtelser enligt bifogad lista (se sida 11 och 12 i stiimmohandlingarna).

§12 Föreningens

Godkåindes av stiimman.

§13 Medtemmar.
Samtliga som kommer att betala marklösen ftir nästftiljande jaktår antogs som
medlemmar i ftireningen enligt ftirteckning som finns hos styrelsen.

Val av ordfiirande
Ordförande ftir 1 ar

§14

§15

Jonny Eriksson

omval

Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
Ordinarie ledamöter for 2 år

Tomas Johansson
Jonny Eriksson

omval
omval

Ordinarie ledamöter som kvarstår 1 år

Daniel Eriksson
Lim Dan Danielsson
Jan-Erik Olsson

kvarstår
kvarstår
kvarstår

Styrelsesuppleant ftir 2 år

Ulrika Lennartsson

omval

Styrelsesuppleant som har kvarstår 1 år

Hans-Erik Gunnarsson

Kvarstar

Per-Gunnar Bengtsson valdes till kassör utanför styrelsen med ftirbehåll att styrelsen utser
en ny kassör som kan gå jämte Per-Gunnar Bengtsson under en övergångsperiod.
§16 VaI av revisor

jämte suppleanter.

Revisorer for 1 ar

Lars Bengtlars
Sune Torris

Revisorsuppleant ftir 1 år

Tommy Olsson

omval
omval
omval

§17 Utf?irdare av jakträttsbevis och jaktgästbevis.
Ordft)rande och kassör samt vice ordftirande.
§17b Firmatecknare

Ordftirande, vice ordfilrande samt kassör, utsågs att var fiir sig teckna ftireningens firma.
§18 Delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt kallelse tilt jaktstämma.
Beslutades att protokollet fran jaktstiimman skall finnas på kommunbiblioteket
senast 14 dagar efter stiimman, (enl stadgama). Till kommunbiblioteket skall bifogas
alla handlingar såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse,
årskrönika samt stat. Protokollet skall delges tilldelägare i medlem som begåir detta.
Styrelsens beslut finns att tillgå hos sekreteraren. Kallelse titl jaktsttimma skall ske
Senast 10 dagar ftire jaktståimman i Malungsbladet, samt Vvof:s Hemsida.

.
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Möjlighet till delgivning via e-post skall finnas.
Stiimmoprotokoll kommer åiven att läggas ut på Vvof:s hemsida.

Yal av valberedning
Stiirnman beslutar attallalag skall utse en person i valberedningen ftire oktober månad
2019. Sammankallande blir den representant fran de lag som iir ansvarig ftir skjutbanan.
För tiden 2019-2A2A bfir det Lyå.r^,2A20-2021Ålidberget också vidare.

§19a

§l9b Stimman har utsett Jonny Eriksson att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under Malungs
Nordviistra ÄSOs årsståimma.
§19c Banchef
Samuel Tors utses
banchef.
§20 Övriga

till banchef men stiimman ger styrelsen mandat att frifi

utse annan

frågor.

Stiimman informeras att de iir brist på godk?inda eftersöksjägare. Strimman uppmanades
att fundera på om de finns någon inom Östra som vill bli godkåind eftersöksjägare.
Diskussion ftirdes kring den tänkta vindkraftparken på Ripfiället och man kom fram till
att styrelsen skall skriva en skrivelse angående hur bygget av parken kommer att påverka
jakten i området. Skrivelsen skall låimnas in fore den 31/8-2019
Östra har under året varit testpiloter på en ny viltdata-app, resultatet har varit bra

informerade Ulrika Lennartsson.
Stilmman informerades att styrelsen har börjat undersöka hur vi ska hantera den nya
dataskyddslagen (GDPR).
Stiimman informerades afi Östra har sökt ett bidrag fran viltvårdsfonden
uppdaterad delägarlista.

v'

till

en

Östra har ansvaret ftir kretsens s§uttävling 2019, de togs upp att ca 20 man kommer att
behövas som funktionåirer.

Det informerades om ett nytt naturreservat som åir beläget på Skallberget som ligger
på Stupbergets marker, reservatet br ca82 hektar och de kommer inte att påverka jakten.
Förfrågan om att gå jaktprov ftir trädskiillare på Östras marker har inkommit,
stiimman beslutade att godkiinna ftirfrågan.

Lim Dan Danielsson informerade lite om flyginventeringen som har giorts under vintern
på Malungs Östra och Venjans ÅFO, resultatet av inventeringen finns att läsa på Ostras
hemsida. Dan informerade också att en ny avs§utringsplan på 3 år har låimnats in till
länsstyrelsen men den godkiindes inte, motiveringen var att avskjutningen var for stor.
Jonny Eriksson informerade att man pårbörjat en spillningsinventering på Malungs
Nordvästra ÅSO, samt att en ny avskjutrings plan på 3 år har liimnat in till låinsstyrelsen.

k-

.:g D^

De informerades att Oje jaktskytteklubb har en björnbana med realistiskt skjutmål, banan
åir placerad i Öje men banan iir flyttbar så möjlighet finns att banan kommer till er. Är
man intresserad ska man kontakta Mikael Johansson 070-3918488.

Utlottrring av trisslotter på skottlistor: Oskar Bengtlars, Magnus Arnesson, Christer
Widestöm, Fredrik Nederberg och Peter Eriksson (Sjömannen).
§21

Avslutning.
Ordftirande ftir Malungs Östra WOF:s ordinarie jaktstiimma

2A19, Jonny Eriksson

tackade de niirvarande for visat intresse, och ftirklarade sttimman avslutad.
Avslutningsvis bjöds stiimmodeltagarna på kaffe och en mycket välsmakande
smörgåstårta.
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Peter Eriksson
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Jonny Eriksson mötesordftjrande

Justeras
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Lim Dan Danielsson
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Närvarolista/Röstländ för Malungs östras WOF års stämma 2019-05-03
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