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Dagordning för ordinarie jaktstämma med Malung Östra WOF.

Tisdag 2022-06-L3 kl 19.00.

§ 1. Val av ordförande för stämman

§ 2. Anmälan om protokollförare

§ 3. Val av 2st justeringsmän

§ 4. Stämmans behöriga utlysande

§ 5. Fastställande av röstlängd

§ 6. Styrelsen och revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet

\!- 
§ 7. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna

§ 8. Utgifter och inkomststat 2022-2023

§ 9. Fråga om användning av ett eventuellt överskott från föregående räkenskapsår

§ 10. Fastställande av regler för jaktutövande och viltvård, samt instruktioner för jaktledare

§ 11. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis, samt i förekommande fall för fällt

villebråd

§ 12. Frågor om föreningens tillstånd för överlåtelse och upplåtelse av jakträtt inom området

§ 13. Antagande av medlemmar

§ 14. Val av ordförande i styrelsen

§ 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter samt kassör

§ 16. Val av revisorer jämte suppleanter

§ 17. Val av personer som skall utfärda jakträttsbevis, jaktgästbevis samt fastställande av

firmatecknare.

§ 18. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans beslut samt kallelse till jaktstämma

§ 19. Val av valberedning

§ 20. Övriga frågor

§ 21. Mötets avslutande



Avskiutnine övriet vilt (202U22). 75 rapporter inlämnade.

Bäver

Grävling

Mård

Mink

Vildsvin

Orre 37

Tjäder 2L

Skata L9

Kaja 4

Kråka 3

Fiskmås 3

Rådjur 2t

Rödräv 30

Skogshare 15

Nötskrika 8

1,

13

26

TL

2

Avskiutnins äls I2O21- I 221 -

Lag Tjur Ko Kalv

Lyån 7 5 7

Kvilselen 7 5 L2

Gravberget 5 5 7

Stupberget 4 3 6

Ålidberget 3 3 5
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VERKS A§{HETSBERÄTTEL SE

Styl'elsen f iil l,lalu*gs ( )stla VVOf tiir'hrirnlcd uvgivt 1'Öl.ianrle ve rksrunhetsherlittelse lbr
ticien 202l-05-01 - :0ll-t)-1-30.

STYREI.SEN
St5,rr:lsen har hest:itt av: Jonny ilriksson orilt-örrntie " Linr l)art Danielsst»t Vice ordl tillika
Irrcllruot. Diinietä,t'ikssori sckrrtcrarc. Tollr:.rs Johanssrin letlaittot, Jan-Erik Qlsson ledamot.

Styrelsesrrpplelntcr: Ii]rika l-euual'tssrur r:clt t{atrs-Irik Ctrnnrtrssofi.

Kassör utanf iir stvrclsen lrar varit Jörgen Larsson

uÖrnx
Ordinarie jaktstiitnrnt avhiills den ll)11-(]{i-15. UnLlcr.iaktarct har styrelsen iratt 6

irrotokollllirtla sarnurlnträrJcn dr.ir r,ivt"rn -j lktledarna dcltagit.

Därutiiver har VVOF r,arii reprcscntrrat vitl Malungs.laktvårdskrets:niittn satnt vid l\'lalung

Nordtistra oclr I'iordvästla Älgrkti{selområdcns niiiler.
VVO[: har är,e n r.arit rcpresclltcrat vid anrlra nröten nrr'd.iaktlig inriklnittg.

EKONOMI
Ekr;nontin iir lbrtsatt qod. llchlillning Kassa: 89 kr

llank: 2{)l 4'7{i.(tt} ki'

I lngriotnslirnd: l3 (i68.8t1 kr

Skiutbanan: 2,1 {}1r5.60 kr

ÖVnfCT. Squtfuren hal liir<iigstäilts ner pii Hisnron" tlc sorn atersrar iir att lligga på spån

och bark på skjutvallerr. Arbete hnr påhtirlats nred eu uv h*nrsidrr ti)r ()stra* \'VOF.
Itirhoppningeir ilr iitt den ska tlirdigställas unrier kr-rn-irniindc jaktirr. SlLitligen r:il1 styreisen

ti'arnliiur sitt tack till alla dcliigtre i urcdlemmar liir ctt gott sarllärbr,te under det gångna

verksamhetsåret och ser liirr,iintiinslirllt Ii'anr cnrilt ett nlitt jäktiir.

Malung den 27 iv1a.i 2ti12

Jonn1. Eriksson ordltrraurle Lim-Dan Sanielsson Vice ordf
:tc Y7\v'. l:/a*

--7
fo*.trro k/*,*-4

Daniel Eriksson sekreter&re 'ft;mas Johansson letlanrot

@
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REVISIONSBENÄTTPLSE.

Undertecknade som på foreningens ordinarie årsmöte utsetts att
granska Malungs Östra Vilwårdsområdesftirenings räkenskaper ftir
tiden 1-5 zax fiil 30-4 2022 får efter tullgjort uppdrag urgä foljande
berättelse.
vi har tqgifdel av kassabok, verifikationer, kontou tdrag,bankböcker

Samtliga inkomster och utgifter är verifierade och övererisstämmer
med ftirda böcker.
Med hänsyn till vad ovan anforts och då vi inte anser att det finns
något att erinra mot forvaltningen i övrigt, tillstyrker vi att styrelsen
och kassaftirvaltaren beviljas ansvarsfrihet ftir den tid revisionen
omfattar.

Malung den 2022-05-28

i.

\u.u.."c irlL")
Sune TorrisLars Bengtlars



Prelimi när resultaträkning
MALUNGS ösrne vtlwÅnosorqRÅoesFöRENING
884402- 1 199

Räkenskapsår: 2021-05-0 ! - 2022-04-30

Avser perioden: 2021-05-Ot - 2022-04-30

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

3001 JRbevis Älg

3002 lRbevis övrigt vilt . -.
3003 Dagkort småvilt-
3006 Trafikälgar
3007 Rovviltkort
3OO8 Rovilt och björnpass
3009 Div felinbetalningar
3010 Startavgifter
3011 Sjömansfonden
3044 Försäljn tjänst sv momsfri
3740 Öres- och kronutjämning

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

4000 Inköp av varor från Sverige
4002 Arrendekostnader
4003 Viltpremier

Övriga externa kostnader
5020 El för belysning

5071 Skjutbanerelaterade utgifter
5910 Annonsering

6410 Styrelsearvoden som inte är lön

6540 IT-tjänster
6570 Bankkostnader
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

BERÄKNAT RESULTAT

Perioden

4 950.00
9 3s0,00

11 8m,00
5 600,0G .

600,00
1 050,00

535,00
1 830,00

900,00
289 920,02

-0,02

Ackumulerat

4 950,00
9 350,00

11 850,00
5 600,00

600,00
1 050,00

535,00
1 830,00

900,00
289 920,02

-o,02

326 585,00 326 s85,00

326 s85,00

-27 758,55
-185 574,00

-37 950.00

326 585,00

-27 758,55
-185 574,00
-37 9s0,00

-25L 282,ss

-2 851,10
-9 486.90
-2 6s2,OO

-14 900.00
-4 862,50
-7 522,OO

-600,00

-zsL 282,55

-2 851,10
-9 486,90
-2 652,00

-14 900,00
-4 862,50
-1 522,OO

-600,00

-288 157,05 -288 157,05

38 427,95 38 427t95

38 427,95 38 427,95

38 427,95 38 427t95

-36 874,50 -36 874,54

38 427,95 38 427t95

Utskrivet av Jörgen Larsson 2022-05-27 tl:47:54

Sida 1 av 1

Visma eEkonomi



Preliminär balansräkning
MALUNGS ösrnn vrrrvÅnosoNRÅoesnönervtNc
884402-t199

Räkenskapsår: 2021-05-0 L - 2022-04-30

Avser perioden: 2021-05-0L - 2A22-04-30

rrlleÅnean

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

Summa varulager mm

övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

'umma övriga omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar

sUMMA tttlcÅneen

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Vinst eller förlust föregående år
Summa fritt eget kapital

summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

vid
periodens

början

24 09s,60

Förändring

- 0,00

vid
periodens

slut

24 O95,60

24,095.60

186 200,s4

0100

38 427,95

24,095.60

224 628,49

186,200.54 38,427.95 224,624.49

21A 296,14 38 427,95 248 724,O9

zLO 296,44

-210 296,L4

38 427,95

0,00

248 724tO9

-2to 296,14

-210,296.74 -270,296.14

-2LO 296,L4 0,00 -270 296,t4

-2to 296,L4 O,Oo -2LO 296,14

grnÄrNlt RESULTAT O,OO 38 427,95 38 427t95

Utskrivet av lörgen Larsson 2022-05-08 11:48:09
Sida 1 av 1

Visma eEkonomi



Malungs Östra WOF.

Förslag budget 2A22 OS OL-202? 04 30.

lntäkter
JR-bevis övrigt vilt
JR-bevis älg

Dagkort småvilt
Jakträtter
Björnpasset

Fallavgifter
Rowiltkort
Skvtte

Summa

Överskott

Års 500 Gäst 350

Års 750

20o/dae
5+20=25/ha

118750,00

176250,00

L0000,00

22000,00

550,00

31550,00
1000,00

1700,00

361800,00

18500,00

Kostnader

Älgbanans drift
Viltpremier
Arrenden

Administration

Fallavgifter

Skytte

Arvoden
Hemsida

Jägareförbundet
Trisslotter
Viltvård

Förplägnad

Skjutbanan

Rovviltkort

Malungs JVK

Björnpasset

Äso-adm

Summa

3500,00

32000,00

2L0000,00

6000,00

31550,00

3000,00

14000,00

800,00

600,00

450,00
25000,00

500,00

10000,00

1000,00

2000,00

900,00

2000.00

343300,00



Jaktledarinstruktion ftir Malungs Östra Viltvårdsområde.

Denna jaktledarinstruktion har antagits vid viltvårdsområdets årsstämma och innebär att jaktledaren
tilldelas fiiljande ansvar och befogenheter. Vissa av nedanstående uppgifter kan delegeras vad gäIler det

ktiska fiirandet, ansvaret mot stämman kvarstår dock hos jaktledaren.

Jaktledaren skall:

Före iakten:

Planlägga jaktenutifiän antalet anmälda deltagare.
På låimpligt sätt tillse att passen som skall anviindas är i brukbart skick (delegation) : .
Ordna en jägarEäff filr att informera om årets jakt
Ordna möjlighet for träning och skjutprov på s§utbana (delegation)

Upprätta lista på jaktdeltagare och hundftirare §amn och telefonnummer)
Tillse att triinade eftersöksekipage finns tillgåingliga under jalcten

Tillse att jaktområdesgränserna iir markerade. Karta med jaktområdesgränsema och pasställen markerade

tilldelas jaktdeltagama (delegation)
Kontakta jaktgrannarna (radiokanaler, eftersök, mobilnummer m.m.)
Tillse att jaktdeltagarna tagit del av jakt-PM
Tillse att plan ftir krisberedskap finns och attjaktdeltagarnatagit del av den.

Utse ansvarig for insamling och sammanstiillning av viltobservationer

Under iakten:

Vid jaktdagens början: Kontrollera niixvaro, informera om vad som iir tillåtet att f?illa och sen starta jakten.

Se till att ru*ttiga jrktdeltagare ktinner till markernas omfaturing och var jakten kommer att bedrivas

Fördela pass och hundområden
Leda jakten och tillse att regler och stämmobeslut ftljs
Påminn om varje jägares ansvar att ta in viltobservationer
Tillse att eftersöksekipage finns tillgängliga for eventuellt eftersök
Samordna uttransport av skjutet vilt ur skogen (delegation)
Tillse att transportmöjligheter fi:rns for s§utet vilt till slakteri (delegation)
Löpande anpassa jakten så att intentionerna i stiimmobeslutet om inriktning och omfatfiring uppfflls. Om
jaktledningen anser att jakten bör avbrytas fiir säsongen innan tilldelningen iir fflld skall detta meddelas

styrelsen som tar beslut i frågan

Efter iakten:

Tillse att arbetet i slakteriet fungerar (delegation)
Kontrollera att inga jaktdeltagare frnns kvar i skogen
Sammanställa viltobservationer (delegation)
Informera om ntlr och var samling sker for kommande jakt

Jaktledaren har befogenhet att:

Besluta om låimpliga jaktsåtar
Besluta om vilka pass som skall besättas
Begriinsa antalet hundar per jaktsåt om det anses nödviindigt
I samråd med hundforare besluta om annan ?in hundforare skall gå på standskall
Om och vem som skall gå pä på standet ftir främmande hund som kommer in med vilt på marken
Besluta om n?ir jaktsåtarna skall avbrytas
Avbrytajakten om det behövs p.g.a. säkerhetsskäl eller for att reda ut svara eftersök
Awisa de deltagare som bryter mot regler eller jaktledaranvisningar. Awisningen avser den aktuella jaktdagen.

Beslut om liingre avsttingrring avgörs av WOF-styrelsen
Beslagta trofd fran ä1g som ftillts trots att jaklledaren beslutat att ftrbud rader.
Besluta om vilt som påskjuts på grannområden men faller inom området skall återliimnas till påskjutande lag

eller behållas
I öwigt besluta om frågor som berör säkerhet ftr deltagarna, viltet och allmtinheten samt frågor rörande en sund

och trivsam jakt.

G)



Älspolicv för Malune Östras Viltvårdsområde

Målsättningen är att vi ska ha en produktiv stam som ger hög avkastning och dessutom acceptabla

skogsskador. Älgstammen ska tåla ett optimalt jakttryck och ge många jakttillfällen. Vinterstammen

ska bestå av stora produktiva djur. Dessa klarar förhoppningsvis också rovdjursangrepp Bättre.

För att vi ska nå deia mål bör vi sträva efter att få en hög ålder på de produktivaälgarna. Var

restrektiva med avskjutningen av stora kor. Produktiva kor är hjärtat i älgstammen' : '
Stora älgar klarar rovdjursangrepp bättre och behövs i reproduktionen.

Spara vuxna djur skjut kalv istället.

De är viktigt att vi utnyttjar jakttiden, urvalsjakt - ojämnheter i tillgång som beror på betes

förflyttning, brunst eller rovdjur kan ge en felaktig bild av stammen.

Jakt är ingen tävling. Hävda jaktmarkerna och jakträtten.

Att vi använder oss av östras älgavskjutningspolicy som är:

Fri avskjutning av vuxna upp till 50% av grundtilldelningen, därefter får ej skillnaden vuxen/kalv bli

större än 2 vuxna fler än antalet fällda årskalvar.

Exempel: Har man en grundtilldelning på 10 vuxna och man har fällt 5 av dessa så slår man stopp på

ytterligare avskjutning till dess att det har fällts minst fyra årskalvar.

I detta läge kan man öppna för ytterligare avskjutning av ett vuxet djur.

@
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§10 Regler ftir Jaktutövning mm

10a Stiimman beslutar att bedriva älgiakt enligt MÖWOF:s älgavskjutningpolicy,
Se bilaga 9 i stiimmohandlingarna. (bilaga läggs även ut på MÖWOF:s hemsida).
Med 9st Att: satser, enlig ftiljande.
Att man börjar jakten enligt tabell.
Att samtliga lag börjar "oktoberjakten" på måndagen den 10/10 - 2022
Att det iir upp till varje lag om man skall fortsätta jakten direkt efter delning i ordinarie
vecka i Oktoberjakten
Att det åir tillåtet att deltaga i annat lag vid efterjakt, 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 jaktdeltagamatagit del av

denna.\v 
Att jaktledaren vid jaktdagens början: Kontrollerar niirvaro, informerar om vad som är

tillåtet att fiilla diirefter starta jakten.
Att jaktledaren kan beslagta trofe' fran ä1g som fiillts trots att jaktledaren beslutat att
ftirbud råder (tillfaller ftireningen).

v Att hundftirare får gå ut på kalvjakt vid ordinariejaktstarts början, (sept) samt direkt efter
ordinarie veckan i oktober.
Hundforare får ta EN kalv fiir egen del. Fallavgiften betalas av Jägaren.

Vid ytterligare fdllda kalvar tillfaller dessa laget,( d v s niir man åir ute ensam på kalvjakt)
annars tillfaller bytet de som deltar i jakten, en1i5 Att:sats nr 5.

Hundft)rare kan också få köpa loss frilld kalv fran laget med en interndebitering
på 55kr/ kg.
Hundftirare är den som 2ir anmäld som hundft)rare till respektive lag ftire ordinarien jakt.

Hundforare utses till jaktledare om inte ordinarie Jaktledare samt Vice inte kan delta
under jakten. År man fler åin en hundftirare skall en av dom utses som jaktledare.

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

\!_ Låinsstyrelsen eller annan myndighets direktiv skall gälla.
AIla som skall jaga björn skall ha giltigt Björnpass
Att björnjakt bör bedrivas for att begriinsa skador på tamboskap samt på älgstammen.
Att lodjursjakt bör bedrivas ftir att begråinsa skadorna på småviltstammarna.
Att vargjakt bör bedrivas ftir att begriinsa skador på tamboskap samt på
älgstammen och hundar.
Att jakt på vildsvin bör bedrivas ftir att begriinsa skador på mark samt grcidor.

.§10c Jakttider.
Jakttider. Å1g enligt tabell ft)rutom att sats 10 a.

Övrigt vilt, enligt tabell

§10d Huvudregel.
Sttimman rekommenderar att all jakt fiirutom älgiakt undviks under ordinarie älgiakts
veckan. Mårdhund, skabbräv iir tillåtna.

@



§lOe Tiltdelning äIg.
Enligt skötselplaner.

§lOf Val av jaktledare.
Gravberget Lars-Erik Flodung
Kvillselen Peter Eriksson
Lyan Helge Klahr
Stupberget. - Jörgen Sigfrids

Ställftreträdare:
Gravberget Tony Svensson
Kvillselen Ulrika Lennartsson'\-' Lyao Hakan Spjuth

Lim Dan Danielsson
Stupberget Hans-Erik Gunnarsson

Jan-Erik Olsson
* Ålidberget Daniel Eriksson

Extra stälftreträdare utses vid behov av styrelsen.

§10g PM till älgiakten.
Överlåter till jaktledaren att ombesörja att Pm finns till jaktstart

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

§10i Kvalificering till årets äIgiakt.
Man skall s§uta sammanlagt tre stålöpserier med krav på sammanlagt 8 träff i
träffområdet på älgfigur med jägarmässigt stöd. Har man skjutit godkåint bronsprov,
deltagit i lagskjutningar (med egna laget) eller varit med på Östras skjuttävling och haft
minst 8 triiff så gäller också det som godkiint skjutprov och man uppfuller Östras
skjutkrav. Godkåinda kontrollanter åir styrelsen, Jaktledarna, utsedda skjutledare samt
skjutledare under lagets egna skjutningar."

§10j Ansvarig lag fiir skjutbanan.
202212023 Kvi11selen,2023 l2l24Gravberget, 2024 12025 Ly ån
och 2025 I 2026 Åtidberget och Stupberget 2026 I 2A27

§ I 0k Sjöfågeljakt rekommenderas ej.
I Hallsjöviken och älven söder diir om

@



§10L Viltpremier.
Strimman beslutade att viltpremier skall utgå med: 10:- ftir mås, skata, kråka
kaja, nötskrika.
Med 400:- ftir mink, grävling, mard och räv. Gäller även skabbräv.

§ 1 0m TrafikskadaUdödat vilt
Beslut togs att jaktledarna blir kontaktpersoner ftir eftersöksjägarna att kontakta vid
omhiindertagande 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 fran Malungs Östras WOF till den som åker ner med vfltåt.
Beslut togs äVen att upprätta en lista med namn på jägare som vill köpa kött fran
trafikdödad älg med ett pris på 55kri kg.

§10n Viltrapport
Skottlistorna skall vara inlåimnade senast den 15 maj i enlighet med direktiv från
Jaktvårdsfttrbundet. De som har haft jaktgäster skall lora upp jaktgästens skjutna
villebråd på egen skottlista och låimna den till styrelsen.
Stiimman beslutar om utlottning på trissloffer till ett våirde av 450:- till de som

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

§10o Yiltvård.
Beslutades att ftireningen skall tillhandahålla saltstenar. Respektive
lag ansvara.r ftir u@lacering av saltstenar.
Beslut togs att utöka budgeten for viltvård så att möjlighet finns att söka bidrag till
stödutfodring om behov finns. Styrelsen beslutar om sådant bidrag iir befogat.

§10p Dagkort.
På rekommendation fran jakträttsinnehavare bör ej fiirsäljning av dagkort överstiga
5 dagar per jaktår per jakträttsinnehavare.



Malungs Östra WOF

Nya upplåtelser 2022 06 13

Namn Upplåtare Omfattning Jaktlag Kommentar

Stefan Gänsler Jonas Nederberg Älg Gravberget Ny

nytt avtal

Leif Sörvik Kerstin & Per-Tage Eriksson Övrig vilt 
-- .Ny

nytt avtal

Malin Eliasson Sven Olsson Övrigt vilt Ny

nytt avtal

Per-Lennart Bondpär Sven Olsson Övrigt vilt Ny

nytt avtal

L Mikael Alm Malung-Sälens Kommun Övrig vilt Ny

nytt avtal

Leif Andersson Malung-Sälens Kommun Övrigt vilt Ny

nytt avtal

Anders Bergman Malung-Sälens Kommun Övrigt vilt Ny

nytt avtal

Bengt Wikberg Malung-Sälens Kommun Övrigt vilt Ny

nytt avtal

Patrik Lagerberg Malung-Sälens Kommun Övrigt vilt Ny

nytt avtal

v 
Susanne lvansson Malung-Sälens Kommun övrigt vilt Ny

nytt avtal

Per Efraimsson Malung-Sälens Kommun Övrgit vilt Ny

nytt avtal

Beatrice Broman Malung-Sälens Kommun Övrgit vilt Ny

nytt avtal

Stefan Bohlin Malung-Sälens Kommun Övrgit vilt Ny

nytt avtal

Magnus Thors Malung-Sälens Kommun alljakt Ny

nytt avtal

lnge Bladh Malung-Sälens Kommun alljakt Ålidberget Ny

nytt avtal

o



-"1,

Lasse Jönsson Malung-Sälens Kommun alljakt Ny

nytt avtal

Torbjörn Toresson Malung-Sälens Kommun alljakt Ålidberget Ny

nytt avtal

Christer Bladh Malung-Sälens Kommun alljakt Ålidberget Ny

nytt avtal

Lars MagnussoÄ Malung-Sälens Kommun alljakt Ny

nytt avtal - '

Tobias Birgersson Malung-Sälens Kommun altjakt Ny

nytt avtal

Magnus Östlund Malung-Sälens Kommun alljakt Ny

nytt avtal

\_ Linn Johansson Malung-Sälens Kommun alljakt Ny

nytt avtal

Kenneth Nyhlen Malung-Sälens Kommun alljakt Ny

nytt avtal

Georg Thors Malung-Sälens Kommun Alljakt Ny

nytt avtal

Tommy Hellström Jonny Hellström Övrigt vilt Ny

nytt avtal

Niclas Björk Jonny Hellström Övrig vilt Ny

nytt avtal

\.'- Linus Åsberg Jonny Hellström ÄlS Kvilselen Ny

nytt avtal

Hugo Lundh Carl Urban Älg Gravberget Ny

..- nytt avtal

Gert Söderman Bengt Ohlin Övrigt vilt Ny

nytt avtal

Samuel Carlsson Jan Persson Alljakt Gravberget Ny

nytt avtal

Fredrik Eriksen Ås Per och Marita Levin Övrigt vilt Ny

nytt avtal

Fredrik Aarnseth Maria Larsson Övrigt vilt Ny/Gammal

nytt avtal

o
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Tomas Jensen Jens Kjeldgaard All jakt NY

nytt avtal

Martin Krogh Jens Kjeldgaard Alljakt Ny

nytt avtal

Jakob Rasmussen Jens Kjeldgaard Alljakt Ny

nytt avtal

Michael Paepckb Bengt Åke Larsson Äle Ålidberget Ny

nytt avtal : '

Preben Pedersen Bengt Åke Larsson Äle Ålidberget Ny

nytt avtal

Thomas Bugge Davidsen Bengt Åke Larsson Ätg Ålidberget Ny

nytt avtal

Paw Norrstöm Bengt Åke Larsson Äle Ålidberget Ny

nytt avtal

Egon Ringström Anna Britta Gabrils Alljakt Ny

nytt avtal

Viktoria Ringström Anna Britta Gabrils Alljakt Ny

nytt avtal

Magnus Andersson Lim Dan Danielsson Alljakt Lyån Ny

nytt avtal

Martin Koprovic Lim Anna Maria Danielsson-Broberg ÄlS Lyån Ny

nytt avtal

Felix Hansson Mats Larsson Övrigt vilt Ny

nytt avtal



@
Regler för föreningens egna jakträttsupplåtelser.

Föreningens egna upplåtelser kan försäljas till nedanstående kategorier personer i den

prioriteringsordning som anges.

L: Delägare i fastighet.

2: Barn till delägare (markägare), maka, make, sambo samt föräldrar som överlåtit sina

fastigheterät siia barn. 
_ .

3: Detägares (markägares) barnbarn samt delägarens (markägares) barns make, maka,

sambo.

Malungs östra WOF, Egna upplåtelser 2022123.

Förnamn Övriet vilt/haEfternamn

Axelsson

Bvgg

Eriksson

Eriksson

Eriksson

Hansson

Lebrun

Lebrun

Lind

Bond

Skymning

Olsson

Persson

Pettersson

Robertsson

Skymning

Spännar

Svalling

Lundin

Vibeto

Thors

Eriksson

Mårgård

Summa

Lenita

Kjell

Jonas

Jonny

Lennart

Bengt Bengt

Mats

Stephane

Gustav

Jonas

Tomas

Mattias

Rolf

Stefan

Johan

Gustav

Martin
Daniel

Elias

Brian

Hans

Jonathan

Jonas

Ä!e/ha
060

600
050
041

38 38

50 60

030
030

60 60

060
600
50 60

42 42

34 34

50 60

060
060

600
060

60 60

060
50 60

60 60

7t4 1045



Nyval Frank Räms Sund6n Ordförande

Patrik Andersson Hedgren Ledamot

Daniel Eriksson Ledamot

Lim Dan Danielsson Ledamot

Thosras Johansson Ledamot

Nyval

Omval

Omval

1 år kvar

L år kvar

Nyval

Omval

Omval

Omval

I valberedninAen:

Patrik Eriksson

Tomas Haga

Lars-Erik Flodung

Karl-Erik Sigfrids

Oskar Bengtlars

Ulrika Lennartsson

Jonny Eriksson

Lars Bengtlars

Sune Torris

Tommy Olsson

Suppleant

Suppleant

Revisor

Revisor

Revisorssuppleant

Kvillselen

Lyån

Gravberget

Stupberget

Ålidberget

Gravberget

Gravberget

Ålidberget

Lyån

Kvillselen

Kvillselen

Ålidberget

Ålidberget

Kvillselen

Kvillselen

Utom styrelsen

Omval Jörgen Larsson Kassör Ålidberget

Detta innebär att Morgan Hasse och Jan Erik (Gux) Olsson inte blir kvar i styrelsen.

Sammankallande

@


