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Protokoll fört vid årsmöte med 

Ale Jaktvårdskrets som hölls digitalt 2021-02-25. 
 

 

§1.     Årsmötets öppnande.  

         Årsmötet öppnas av Åke Niklasson. 

 

§2. Fastställande av röstlängd. 

Årsmötet beslutar 

- att vänta med fastställande av röstlängd i avvaktan på om behov uppstår. 

 

§3.  Val av årsmötesfunktionärer. 

 Årsmötet beslutar 

 -a  att som ordförande att leda årsmötet välja Jan Hallberg. 

 -b  att som  justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll  

      välja Richard Costa och Glenn Svensson. 

         - c  att notera att styrelsen har anmält Åsa Hämäläinen som sekreterare för mötet. 

  

§4. Utlysande av årsmötet. 
 Ordföranden redogör för hur årsmötet har utlysts: 

dels genom annons i Svensk jakt, dels genom utskick till samtliga medlemmar  med 

kallelse och  föredragningslista för årsmötet, verksamhetsberättelser, balansräkning 

mm,  

         Årsmötet beslutar  

         -att godkänna utlysandet av årsmötet.                                                                        

 

§5. Fastställande av dagordning. 

 Årsmötet beslutar  

         - att fastställa dagordningen. 

 

§6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

Ordföranden redogör kortfattat för de aktiviteter som gjorts under året och hänvisar till 

utskickat informationshäfte där de olika aktiviteterna redovisas mer i detalj. 

         Årsmötet beslutar 

          -att godkänna verksamhetsberättelsen. 

                    

 

§7.    Revisorernas berättelse. 

         Revisionsberättelsen föredrages. Revisorerna har inga 

         anmärkningar på räkenskaperna och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna    

året. 

Årsmötet beslutar  

-att  godkänna revisionsberättelsen för 2020. 
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§8 .    Fastställande av balansräkning 

Åke Nicklasson redovisar  balansräkningen för år 2020. Behållningen uppgick vid årets 

slut till 97.376,00 kronor. 

         Årsmötet beslutar 

         -att godkänna balansräkningen. 

 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

         Årsmötet beslutar 

         -att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 

 

§10. Val av kretsens tillika styrelsens ordförande. 

 Årsmötet beslutar 

          -att som ordförande för 2 år välja Åke Niklasson (omval). 

 

§11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

 Årsmötet beslutar 

-att som ordinarie ledamot för 2 år välja Glenn Svensson  (omval) och Richard Costa 

(nyval). 

-att som suppleant för 1 år välja Christian Aronsson (fyllnadsval) och för 2 år Daniel 

Holmqvist (nyval). 

 

§12. Val av revisorer. 

 Årsmötet beslutar 

-att som revisorer för 1 år välja Douglas Hjärtinge (omval) och Håkan Jonasson (omval) 

samt 

-att som suppleanter för 1 år välja Manuel Costa (nyval) och Stefan Hellström (omval). 

  

§13. Val av ombud till länsföreningens stämma. 

 Årsmötet beslutar  

          -att som ordinarie ombud vid länsföreningens stämmor välja 

 Åke Niklasson, Åsa Hämäläinen, Björn Seve och Richard Costa samt som suppleanter    

välja Glenn Svensson. 

 

 

§14. Val av valberedning. 

Årsmötet beslutar  

-att som valberedning för 1 år välja Magnus Larsson (sammankallande), Ove Aronsson,  

samt Jan-Olof Johansson. 

 

 

§15. Motioner och övriga ärenden. 

 A) Inga motioner eller ärenden varöver länsföreningen infordrat yttrande har inkommit.  

          B) Fanns inga inkomna motioner. 

           C)Fanns inga övriga ärenden 
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§16. Kallelse till årsmötet 2022. 
Mötet beslutar 

- att kallelse till årsmötet 2022 skall ske på samma sätt som i år, dvs genom personlig 

kallelse samt annonsering i Alekuriren och Svensk Jakt. 

-att kallelse och inbjudningar till övriga möten skall annonseras i Alekuriren 

 

§17. Övriga frågor. 

- Anders Sundbäck från Länsföreningen, berättade om: 

-Angiveri vid vargjakt 

-Kurser i digitalt årsmöte 

-Salmonella i importerad majs för viltsvinsutfodring 

          

 

§18.  Årsmötets avslutning. 

         Ordföranden tackar deltagarna  för visat intresse och avslutade årsmötet.    

         . 

 

 

                     

Älvängen 2021-03-08 

 

 

 

………………………………………..                        ……………………………………… 

Åsa Hämäläinen   sekreterare  Åke Niklasson   ordförande 

 

 

………………………………………..                         ……………………………………… 

Glenn Svensson        just.man  Richard Costa       just. man

  

 

                                            

    

 

 
                                      

       

                                             


