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Protokoll fiirt vid Malungs Östra Viltvårdsområdesliirening ordinarie jaktstämma

Måndagen den L5 juni 2021, kt 19.00, i Vgk s lokal i Vallerås

lSst medlemmar ncirvarade vid strimmansamt 4 via teams, bifogas som bilaga 1.

Viltvårdsområdesftireningens ordftirande Jonny Eriksson hälsade alla välkomna och

öppnade stämman. Dagordningen ftiredrogs och godkändes av ståimman.

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

§ 2 Protokollfiirare.
Till protokollftirare valdes Daniel Eriksson.

§ 3 Justerare.
Markus Torris och Henrik Persson valdes att jiimte ordftiranden justera dagens

protokoll.

§ 4 Stämmans utlysande.
I Malungsbladet
Annons i VVOF:s Hemsida och Facebook sidan. Godkiindes av stämman.

§ 5 Bastställande av röstlängd.
Stämman beslutade att röstlängden fastställes vid behov.

§ 6 Styrelsen och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet.
Verksamhetsberättelsen (sida 4 i stämmohandlingarna), revisionsberättelsen (sida 5 i
stämmohandlingarna) foredrogs och godkändes av stämman. Stämman beviljade
styrelsen ansvarsfrihet ftjr det gångna året.

§ 7 Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna.
Inga motioner har inkommit

§ 8 Utgifts och Inkomststat 2021-2022
Se sida 6 och 7 i stämmohandlingarna

! Godkändes av stämman.

§ 9 Användning av eventuell överskott från fiiregående år.
Finns inget.
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§10 Regler fiir Jaktutövning m m

10a Stamman beslutar att bedriva älgiakt enligt MÖVVOF:s älgavskjutningpolicy,
Se bilaga 9 i ståimmohandlingarna. (bilaga läggs även ut på MÖVVOF:s hemsida).

Med 9st Att: satser, enlig ftiljande.
Att man börjar jakten enligt tabell.
Att samtliga lag börjar "oktoberjakten" på måndagen den 11/10 - 2021

Att det är upp till varje lag om man skall fortsätta jakten direkt efter delning i ordinarie

vecka i Oktoberjakten
Att det är tillåtet att deltaga i annat lag vid efterjakt, niir det egna laget inte jagar och

efter godkiinnande av det inbjudande laget.

Att bytes delas av de som deltar i jakten.

Att jaktledaren tillser att plan ft)r krisberedskap finns och att jaktdeltagamatagit del av

denna.

Att jaktledaren vid jaktdagens början: Kontrollerar närvaro, informerar om vad som är

tillåtet att fiilla diirefter starta jakten.

Att jaktledaren kan beslagta trofe' från älg som ftillts trots att jaktledaren beslutat att

ftrbud råder (tillfaller ftireningen).
Att hundförare fär gå ut på kalvjakt vid ordinariejaktstarts början, (sept) samt direkt efter

ordinarie veckan i oktober.
Hundftirare får ta EN kalv ftlr egen del. Fallavgiften betalas av Jägaren.

Vid ytterligare f?illda kalvar tillfaller dessa laget,( d v s niir man är ute ensam på kalvjakt)

annars tillfaller bytet de som deltar i jakten, enligt Att:sats nr 5.

Hundft)rare kan också fa köpa loss f;illd kalv fran laget med en interndebitering

på 55kr/ kg.
Hundftrrare är den som tir anmäld som hundförare till respektive lag före ordinarien jakt.

Hundft)rare utses till jaktledare om inte ordinarie Jaktledare samt Vice inte kan delta

under jakten. Är man fler iin en hundförare skall en av dom utses som jaktledare.

§10 b Jakt på björn, varg' järv, lo och Vildsvin
Kan bedrivas som områdesjakt och gemensamhetsjakt.

Länsstyrelsen eller annan myndighets direktiv skall gälla.

Alla som skall jaga björn skall ha giltigt Björnpass.
Bifall från stiimman till skrivning i fyra att: satser angående jakt på rovdjur
enligt ftiljande
Att björnjakt bör bedrivas ft)r att begränsa skador på tamboskap samt på älgstammen.

Att lodjursjakt bör bedrivas ftir att begränsa skadorna på småviltstammama.

Att vargjakt bör bedrivas ftir att begränsa skador på tamboskap samt på

älgstammen och hundar.
Att jakt på vildsvin bör bedrivas ft)r att begränsa skador på mark samt grödor.
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§10c Björnjakt i samband med älgiakt.
Beslutades att det iir upp till varje enskilt älglag att besluta om björnjakt i samband med

Åtglat<t. Jakträttsbevis ftir öwigt vilt skall lösas.

Var och en som tänker jaga björn skall ta del av de regler och instruktioner som

finns.
Ordftiranden informerar om att det är möjligt att anviinda jaktgästbevis vi björnjakt.

§10d Jakttider.
Jakttider. Älg enligt tabell ftirutom att sats 10 a.

Övrigt vilt, enligt tabell

§lOe Huvudregel.
Stämman rekommenderar att all jakt förutom älgiakt undviks under ordinarie älgjakts

veckan. Mårdhund, skabbräv och vildsvin, är tillåtna samt björnjakt enligt § 10c.

§10f Tilldelning älg.
Enligt skötselplaner.

§10g Val av jaktledare.
Gravberget
Kvillselen
Lyän
Stupberget
Ålidberget

Ställftireträdare:
Gravberget
Kvillselen
Lyån

Stupberget

Ålidberget

Lars-Erik Flodung omval
Peter Eriksson omval
Helge Klah omval
Jörgen Sigfrids omval
Håkan Magnil omval

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

Extra ställft)reträdare utses vid behov av styrelsen.

§10h PM till älgiakten.
Överlåter till jakttedaren att ombesörja att Pm finns till jaktstart

§10i Anmälan till årets älgiakt.
Nyanmälningar skall ske skriftligen till styrelsen senast den 15 augusti. Jägare som

deltagit i älgjakt tidigare anmäler sig till respektive jaktledare senast den 15 augusti.

Styrelsen och jaktledarna placerar de nyanmälda.
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§10j Kvalificering till årets älgiakt.
Man skall s§uta sammanlagt tre stålöpserier med krav på sammanlagt 8 träffi
träffområdet på älgfigur med jägarmässigt stöd. Har man skjutit godkiint bronsprov,

deltagit i lagskjutningar (medegna laget) eller varit med på Östras skjuttävling och haft

minst 8 träff så gäller också det som godkZint skjutprov och man uppfyller Ostras

skjutlaav. Godkända kontrollanter iir styrelsen, Jaktledarna, utsedda s§utledare samt

skjutledare under lagets egna skjutningar."

§10k Ansvarig lag fiir skjutbanan.
2021 I 2022 Stttpber get, 2022 I 2023 Kvi 11 s e I en, 2023 I 202 4Gravberg et, 2024 I 202 5 Ly än

Ålidberget 202512026

§ 10L Sjöfågeljakt rekommenderas ej.
I Hallsjöviken och älven söder där om

§10m Viltpremier.
Stiimman beslutade att viltpremier skall
kaja, nötskrika.

utgå med: 10:- ftjr mås, skata, kråka

Med 400:- ftlr mink, grävling, mard och räv. Gäller även skabbräv.

§ 1 0n Trafikskadat/dödat vilt
Beslut togs att jaktledarna blir kontaktpersoner ft)r eftersöksjägarna att kontakta vid

omhiindenagande av trafikdödat vilt. Jaktledarna ska även utse några ur egna laget som

har möjlighet att köra trafikdödat vilt till ett slakteri. En ersättning på

500 kr betalas ut från Malungs Östras VVOF till den som tar hand om trafikdödad älg.

Beslut togs även att upprätta en lista med namn pä jägare som vill köpa kött fran

trafikdödad älg med ett pris på 55kr/ kg.

§10o Viltrapport
Skottlisto*a skall vara inlämnade senast den 15 maj i enlighet med direktiv fran

Jaktvårdsftrbundet. De som har haft jaktgäster skall föra upp jaktgästens skjutna

villebråd på egen skottlista och lämna den till styrelsen.

Stiimman beslutar om utlottning på trisslotter till ett viirde av 450:- till de som

inkommit med skottlistor, inom ftireskriven tid. Styrelsen ansvarar hantering av detta.

§10p Viltvård.
Beslutades att foreningen skall tillhandahålla saltstenar. Respektive

lag ansvarar ft)r utplacering av saltstenar.

Beslut togs att utöka budgeten ftr vilWård så att möjlighet finns att söka bidrag till
stödutfodring om behov finns. Styrelsen beslutar om sådant bidrag är befogat.

§10q Dagkort.
På rekommendation fråniakträttsinnehavare bör ej ftirsäljning av dagkort överstiga

5 dagar per j aktar per j akträttsinnehavare.
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§11 Avgifter ftir Jakträttsbevis / Jaktgästbevis / särskilda bevis / Marklösen

Jakträttsbevis ftr älg. Delägare / Medlemmar: 700:-

Jakrättsbevis ftir övrigt vilt. Delagare / Medlemmar: 450:-

Jaktgästbevis fi)r övrigt vilt. Helår: 350:-

Dagkort ftir övrigt vilt. Dag: 200-
Jaktgästbevis for ä1g forsäljes ej.

Marklösen ftr älg: 60 ha x20> l'200:-
Marklösen ftir övrigt vilt: 60 ha x 5:- 300 :-

Vid utnytrjande av jaktgästbevis ftir helår skall jaktviirden medftlja jaktgästen på jakten.

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

Avgift ft)r deltagande i årets älgjakt inbetalas senast den 31 augusti 2021.

§12 Föreningens tillstånd fiir upplåtelse och överlåtelse av jakträtter inom

Viltvårdsområdet.
Avtal om överlåtelser enligt bifogad lista (se sida 11 och 12 i stämmohandlingarna).

Godkändes av stiimman.

§13 Medlemmar.
Samtliga som kommer attbetalamarklösen ftr nästftljande jaktår antogs som

medlemmar i ft)reningen enligt ft)rteckning som finns hos styrelsen.

§14 Val av ordfiirande
Ordforande for 1 år Jonny Eriksson

§15 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
Ordinarie ledamöter lor 2 år Jonny Eriksson

Tomas Johansson

Ordinarie ledamöter som kvarstår 1 år

omval

omval
omval

kvarstar
kvarstår
kvarstår

omval

kvarstar

Styrelsesuppleant för 2 är

Jan-Erik Olsson
Daniel Eriksson
Lim Dan Danielsson

Ulrika Lennartsson

Styrelsesuppleant som har kvarstår 1 år Hans-Erik Gunnarsson

v{
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§16 Val av revisor jämte suppleanter.
Revisorer ftr 1 år

Revisorssuppleant ftir I år

Lars Bengtlars
Sune Torris
Tommy Olsson

omval
omval
omval

§17 Utftirdare av jakträttsbevis och jaktgästbevis.

Ordftrande, kassör, vice ordftirande samt sekreterare'

§17b Firmatecknare
Ordfiirande, vice ordft)rande samt kassörer, utsågs att var ftir sig teckna foreningens

firma.

§18 Detgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt kallelse till jaktstämma.
" 

BeslutadeJatt protokollet från jaktstamman skall finnas på kommunbiblioteket

senast 14 dagir efter stiimman, (enl stadgarna). Till kommunbiblioteket skall bifogas

alla handlingar såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse,

årskrönika samt stat. Protokollet skall delges till delägare / medlem som begär detta.

Styrelsens beslut finns att tillgå hos sel«eteraren. Kallelse till jaktstämma skall ske

Senast 10 dagar fore jaktsttimman i Malungsbladet, samt Vvof:s Hemsida'

Möjlighet till delgivning via e-post skall finnas.

StiimÅoprotokollkommer även att läggas ut på Vvof:s hemsida samt Facebook.

§19a Yal av valberedning
Stiimman beslutar attällalag skall utse en person i valberedningen ftire oktober månad

2021. Sammankallande bffiräen representant från de lag som är ansvarig ftir skjutbanan.

För tiden 2021-2022blir det Stupberget.

§19b Ståimman har utsett Jonny Eriksson att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under Malungs

Nordvästra ASOs årsstiimma.

§19c Banchef
Samuel Thors utses till banchef men stämman ger styrelsen mandat aU fritt utse annan

banchef.

§20 Övriga frågor.
De togs upp att ett önskemål av ftirtydligande av skjutkraven bör göras.

Diskussion fordes om stödutfodring av rådjur, man kom fram till att styrelsen ska

forsöka att kontrollera så att dom som söker bidrag till stödutfodring har sina

foderplatser på stä|len som inte innebiir en trafikfara samt ftlra en bättre redovisning på

utlämnat foder.

Jonny Eriksson informerade vad som hänt med överklagandet i Brändberget

naturreservat gällandö skrivelserna som gällerjakten i naturreservatet. Inget svar har

inkommit åin gällande överklagandet. Vill någon veta mer om detta så kontakta

styrelsen för mer information.

Östras skjutbana ska besiktigas nästa år så en anmälan till polismyndigheten om

besiktning skall göras till höst 2021. D{
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Lim Dan Danielsson och Mats Larsson informerade revideringen av

älgftirvaltingsplanen ftir Malungs Östra Venjan ÄFO som innebär lTYohögte

u*kl.rt ringiämt att andel hondjur i avs§utningen ska öka. Man informerade också om

att tiildelningen av björnar som får ftillas i årets jakt åir samma antal som fiirgående år'

Mer information om detta finns på länsstyrelsens hemsida

Utlottning av trisslotter på skottlistor: Jonny Eriksson, Daniel Eriksson, Simen Jörund

Teig, Ingä Bernhardsson, P.t", Erikson, Bengt Ohlin, Sven Åke Danielsson.

§21 Avslutning.
Ordftrande ftir Malungs Östra WOF:s ordinarie jaktstämma202l, Jonny Eriksson

tackade de närvarande ftir visat intresse, och forklarade stämman avslutad.

Malung dag som ovan

-

Daniel Eriksson protokollförare

Justeras

Markus Torris

lttt/

Persson
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Närvarolista/Röstländ för Malungs östras WOF års stämma 2021-06-15
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