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Protokoll fört vid Nlalungs Östra Viltvårdsområdesfiirening ordinarie jaktstämma
Måndagen den l5 juni 2020, kI 19"00, i Vallmogårdens lokal Yallerås

l1st metllcntmu" nrirvurttt{e t:id slcimmutt. bifogas som trilaga L

Viltvårdsområdest-öreningens vice ordlirrande [,im Dan Danielsson hälsade alla
välkomna och öppnade stämman. Dagordningen löredrogs och godkändes av stämman.

§ 1 Ordförande för stämman.
Till ordforande för stämman vakles Lim Dan Danielsson.

§ 2 Protokollfiirare"
T'ill protokollförare valdes Daniel Eriksson.

§ 3 Justerare.
Per Gunnar Bengtsson octrr Tony Svensson valdes att iämte ordliiranden iustera dagens
protokoll.

§ 4 Stämmans utlysande.
I Malungsbladet
Annons i VVOIr:s Hemsida och facebooksidan. Godkändes av stämnran.

r1 5 Fastställande av röstlängd.
Stämman beslutade att röstlängden fastställes vid behov.

§ 6 Styrelsen och revisorernas herättelser samt fråga orn ansvarsfrihet.
Verksamlretsberättelsen (sida 4 i stämrnohandlingarna). revisionsberättelsen (sida 5 i
stämmohandlingama) samt ärskrönikan(sida 3 i stämrnohandlingarna) t'öredrogs och
godkändes av stämman. Stämman beviliade stvrelsen ansvarsfiihet tör det gångna året.

§ 7 Framställan från s(vrelsen och motioner från medlemmarna.
inga motioner har inkommit

§ 8 tJtgifts och Inknmststat 2A20-2021
Se sida 6 och T i stämmohandlingarna
(]odkändes av stämrnan.

§ 9 Användning av eventuell ör,erskott från löregående år.
I-äggs till kommande år
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Sirla 2

§10 Regler för.Iaktutövning m m

10a Stälnman beslutar att bedriva älgiakt enligt MÖVVOF:s älgavskjurningpolicy.
Se bilaga 9 i stämmohandlingama. (bilaga läggs är,en ut på MÖVVOF:s hemsida).
Med 9st Att: satser. enlig fö1jande.
Att man börjar jakten enligt tabell.
Att sarltliga lag börjar "oktoberjakten" på måtrdagen
Att det är upp till varie lag om man skaii tortsätta jakten direkt efler clelniltg i oldinarie
vecka i Oktoberjakten
Att det är tillåtet att deltaga i annat lag r,id etlerlakt. när det egna laget inte jagar och
efier godkännande av det inbjudande laget.
Att bytes delas av de som deltar i jakten.

Attiaktleclar"en tillser att plan 1ör krisberedskap finns och att jaktdeltagarna tagit del ;rv
clenna.
Att jaktledaren vid jaktdagens biirjan: Kontrollerar niirvaro, initlrmerar om vad som är
tillåtet att lälla därefter starta jakten.
Attiaktledaren kan beslagta trof'e' från ä1g som tällts trots att jaktledaren beslutat att
forbrid råder (til lfaller föreningen).
Att hundtörare fär gå ut på kali,'iakt vid ordinariejaktstarts början, (sept) samt direkt elter
ordinarie veckan i oktober.
Ilundförare får ta EN kalv för egen clel. pnllsvgiften betalas ar, .lägaren.
\iid yttelligare f?iilda kalvar tillfaller dessa laget.( d v s när rnan är ute ensam på kalvjakt)
anrlars tillfaller b,vtel de som deltar i jakten , enligt Att:sats nr 5.
IJundförare kan också fä köpa loss ftiild kalr' f}ån laget med en interndebitering
på 55kri kg.
Hundförare är den som är anmäld soni huudförare tili respektive lag töre ordinarien.iakl.
Hundfijrare utses till jaktledare om inte ordinarie .Iaktledare samt Vice inte kan delta
uncler-lakten. År man fler än en hr-urcll-orare skall en av <iom Lltses soln jaktledare.

§ 10 b Jakt på björno varg, järv, lo och \zildsvin
Kan bedlivas som områdesjakt och gemensamhets.jakt.
Länsstyrelsen eller annan myndighets direktiv skall gälla.
Alla som skall jaga björn skall ha giltigt Björnpass
Skiutning för Björnpasset kommer även i år att kunna genomtöras på
skjutbanan på Liismon. Jonny Eriksson, skjutledare och organisatör.
Man kan även genomföra provet i Gärdås eller på skiutbanan i Öje.
Bifbll från stämman till skrivning i t1,ra att: satser angående.iakt på rovdjur
enligt thljande
Att björnjakt bör bedrivas for: att begrånsa skador på tamboskap samt på äigstammen.
zttt iodjurs.|akt bijr beclrivas för att begränsa skadorna på småviltstamrnarna.
Att vargjalit bör bedrivas för att begränsa skador på tarnhoskap samt på
älgstammen och hundar.
Att jakt på vildsvin bör bedrivas för att be-rrärsa skador på mark sanit grödor.
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§10c Björnjakt i samband med älgiakt.
Beslutades att det är upp till varje enskilt älglag att besluta oni björn"iakt i samband rned
Ätglat<t. Jakträttsbevis för övrigt vilt skafi lösas.
Var och en sorn tänker.laga b.iörn skall ta del av de regler och instrr-rktioner som
finns.
Ordföranden inibrmerar om att det är möjligt att använda jaktgästbevis vi hiörnjakt.

§ i0d Jakttider.
Jakttider" Ålg eniigt tabell förutom att sats 10 a.

0vrigt vilt. enligt tabell

§10e Huvudregel.
Stätrrnan rekommenderar att ail_iakt lörutom älgiakt unclviks under ordinarie älgjakts
veckan. Mårdhund. skabbräv och viidsvin. är tillåtna samt björnjakt enligt § i0c.

§ I 01' Till{lelning älg.
Enligt skötselplaner.

§ I 0g Val av jaktledare.
Gravberget l-ars-Erik Irlcdting omval
Kvillselen Peter Eriksson omval
Lyån L{elge Klahr omval
Stupberget Jörgen sigfricls omval
Ålidberget Håkan Mignil omval

Ställföreträdare:
Gravberget 'Ionl,Svensson omval
Kvillselen {Jlrika Lennartsson omval
I-vån tlåkan Spiuth omval

Lim Dan Danielsson omval
Stupberget l{ans-Erik Gunnarsson omval

.Ian-Erik Olsson omval
Ålidberget Daniel Eriksson ornval

f:xtra ställtiireträdare utses vid behov av stvrelsen.

§ 10h PM till älgiakten.
overlåter till jaktledaren att ombesöria att pm tlnns till jaktstan

§l0i Anmälan till årets älgiakt.
Nyanmälningar skall ske skriftligen till styrelsen senast den 15 augusti. .lägare sorn
deltagit i älgiakt tidigare anmäler sig till respektive jaktledare senast den i 5 augusri.
Styrelsen och jaktiedarna placerar de nyanmälda. f5Plx
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§ i 0j Kvalificering till årets älgiakt.
Man skatrl skiuta sammanlagt tre stålöpserier nted krav på sammanlagt I träff i
träffområdet på älgfigur med.iägarmässigt stöd. FIar man skjutit godkänt bronsprov,
deltagit i lagskjutningar (med egna laget) e}ler r.,arit med på Östras s§Lrttävling och halt
minst B träff så gäller ocksä det som godkänt skjutprov och man uppliller Östras
skjutkrar'. Godkända kontrollanter ä: styreisen, Jaktledarna. utsedda skjutiedare samt
skjutledare under lagets egna skjutningar."

§ i 0k Ansvarig trag för skjutbanan.
2AZA nA21 Åiidberget . 2A21 2022 Stupberget . 2022 I 2023 Kvi llsel en,
2AX I 2024 Gravberget. 2A24 I 2A2 5 L3, frn

§ 1 0L Sjöfågeljakt rekommenderas ej.
i Hallsjöviken och älven söder tlär om

§10m Viltpremier.
Stämman besh-rtade att viltpremier skall utgii n'red: I0:- 1ör mås" skata. kråka
kaja. nötskrika.
lv{ed 400:- lör mink, grävling. rtrård och rär'. Gäiler även skabbräv.

§ 10n Trafikskadat/dödat vilt
Beslut togs attiaktledarna blir kontaktpersoner f-ör eliersöksjägarna att kontakta vici
omhänderlagande av traf-rkdödat vilt. Jaktledama ska även utse några ff egna laget som
har niöjiighet att köra tralikdödat vilt till ett slakteri. En ersättning på
500 kr betalas ut fiån Malungs Östras VVOF rill den sonr åker ner rnecl viltet.
Beslut togs även att upprätta en lista rned namn på jägare sorn vill köpa kött från
trafikclödad älg med ett pris på 55kri kg"

§ tr 0o Viltrapport
Skottlistorna skall vara iniämnade senast den 15 mai i enlighet med direktiv lrån
Jaktvårdsftirbundet. De som har haft jaktgäster skall lbra upp jaktgästens skjutna
villebråd på egen skottlista och lämna den titrl sty'relsen.
Stämman beslutar om utlottning på trisslotter till ett r,ärde av 450:- till cle som
inkornmit med skottlistor. inom ftireskriven tid. Styrelsen ansvarar hantering av cletta.

§i0p Viltvård.
Beslutades att töreningen skall tillhandahålla saltstenar. Respektive
lag ansvar;,ir lör r.rtplacering av saltstenar.
Beslut togs att utöka budgeten 1ör viltvård så att möjlighet finns att söka bidrag till
stödutfodring om behov finns. Styrelsen beslutar orn såelant bidrag är i:efngat.

§10q Dagkort.
På rekommendation tiån jaktrattsinnehar,;rre bör ej triirsälining av dagkort ör,erstiga
5 dagar per.jaktår per.iakträttsinnehavare.
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sq 
1 1 Avgifter 1ör Jakträttsbevis I Jaktgästbrevis i särskilda bevis I Marklösen

Jakträttsbevis lljr älg. Delägare I Medlemmar: 600:-
Jakrättsbevis för övrigt vilt. Delägare I Medlemman 400:-
Jaktgästbe.vis ftir övrigt vilt. I{elår: 300:-
Dagkort för övligt vilt. Dag: 150:-
.Taktgästbevis fhr älg florsälies ej.
Marklösen 1or älg: 60 ha x 18:- 1.080:-
Marklösen ftir: övrigt vilt: 60 ha x 3:- 180 :-
Vid utnyttf ande av jaktgästbevis fcir helår skall iaktvärden medfölja.iaktgästen på jakten.
I övrigt enligt § 4 och § 7 i VVOF:s stadgar.
Avgift för detrtagande i hrets älgiakt inbetalas senast den 31 augusti 2A2A.

§12 Föreningcrs tillstånrI för upplåtelse nch överlåtelse av iakträtter inom
Viltrårdsområdet.
Avtal om överlåtelser enligt bi{bgad lista tse sida i1 och 12 i stämmohandlingarna).
Godkändes av stämrnan.

§13 Medlemmar"
Samtiiga som kommer att betala marklösen för nästltljande jaktår antogs som
medlemmar i ftireningen enli_9t forleckning som finns hos styrelsen.

§14 Val av ordt?irilnde
Ordförande t'ör 1 år Jonny Eriksson omval

§ 1 5 Yal av övriga sft relseledamiiter jämte suppleanter.
Ordinarie ledamötel f'ör 2 år Daniel Eriksson omr,,al

Jan-Erik Olsson omval
l"im Dan f)anielsson omval

Ordinarie ledamöter sonr kvarstår 1 år fomas Johansson kvarstår
Jonny Eriksson kvarstår

Styrelsesuppleant för 2 år Hans-Erik (iunnarsson omval

Styrelsesuppleant som har kvarstår 1 år Ulrika l-ennartsson kvarstår

Jörgen Larsson (personnummer 76 A4 05) valdes till kassör utanför styrelsen. Per
Gunnar Bengtsson kommer även att kvarstå som kassör tills att Jörgen Larsson har
kommit igång med kassörssyssloma. 
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§ 16 Yal av revisor jämte suppleanter.
Revisorer för 1 år

Revisorsuppleant för 1 år

I-ars Rengtlars
Sune'l'orris
T'omm1'Olsson

omval
omr,,ai
omval

§ 17 Utfärdare av jakträttsbevis och iaktgästbevis.
Ordforande och kassörer samt vice ordförande.

§ 17b lrirmatecknare
Ordförande. vice ordförande sanrt kassörer. utsågs att var ftr sig teckna föreningens
firma.

§ 1 8 Delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt kallelse till .jaktstämma.
Beslutades att protokollet lrån jaktstämrnan skail finnas på komrnunbiblioteket
senast 14 dagar efler stämman, (enl stadgama).-fi11 kornmunbiblioteket skall bifogas
alla handiingar såsom verksamhetsberättelse. ekonomisk berättelse, revisionsberättelse.
årskrönika samt stat. Protokollet skall delges till delägare / medlem som begär detta.
Styrelsens beslut t'inns att tillgå hos sekreteraren. Kallelse till jaktstämma skall ske
Senast 10 dagar lore iaktstämman i Malungsbladet, samt Vvof:s I'{emsida.
Möjlighet till delgivning via e-post skall tinnas.
Stämmoprotokoll kommer även att läggas ut på Vvof':s hemsida.

§ 19a Val av valberedning
Stämman beslutar att alla lag skall utse en person i valberecfiiingen töre oktober månad
2020. Samtnankallande blir den representant fiån de lag som är ansvarig för skjutbanan.
För tiden 2}20-2121blir der Ålidberget

§19b Stämman har utsett Jonny Eriksson att ber.ilf a st,vreisen ansvarsfiihet under Malungs
Nordvästra ÄSt ls årsstämma.

§i9c Banchef
Samuel Tors utses till banchef men stämman ger styrelsen manclat att lritt utse annan
banchef.

§20 Övriga frågor.
l)iskussion tbrdes om att de ska klargöras hur arbetstcirdelningen i styrelsen ska se ut.
anledningen till detta är för att Iättare kunna rekrl,tera folk till stvreisen i framtiden.

Sklutkuren på Ostras skjutbana kommer att tr.vggas om under sommaren, de kommer att
byggas en ljuddämpande utbyggnad framför skjutklrren och så kommer ett samlingsrum
tillkomma bakom skjutkuren. .lörgen Sigfiids har gjorl ritningen på bygget och Samuel
Tors kommer att leda byggalbetet.

Med anledning av att Per Cunnar Bengtssan kommer iitt al'gii som kassör så altackacles
han lör ett långt och troget arbete inom Malungs Östras viltr,årdforening rned ett
presentkor-t som gä1 I er 1ör Malun gshand 1 arna.

a,t w,Tr- Of\/ )t/ Yt\r' De Y



Sida 7

Ett ftirslag kom upp att Per Gunnar Bengtsson gär"na fick göra en foreläsning på nästa
arsstämma om hur arbetet sett ut i Ostrai viltvålsftiring under alla år s*rn han varit aktiv i
ftireningen.

Utlottning av trisslotter på skottlistor: Magnus Eklund, Tony Svensson, Sven Åke
Danielsson, Mats Larsson, Asger Nilsen, Hu*pur Bexelius och peter Eriksson
(Sjömannen).

§21 Åvslutning.
Vice ordftirande ft)r Malungs Östra VVOF;s ordinarie jaktstiimma Z1ZA,Lim Dan
Danielsson tackade de närvarande ft)r visat intresu., o"h fiirkiarade stämman avslutad.

Malung dag som ovqn *

"/;Ak
l.irn Dan Danielsson miitesordforancle Daniel Eriksson protokollförare
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