
Protokoll fört vid årsmöte i Ale Jaktvårdskrets måndagen den 14 februari  

kl 19.00 i Hålanda Bygdegård. 

 

Årsmötet inleddes med att forskaren Annika Felton höll ett synnerligen intressant föredrag 

på temat ”Hur påverkar fodrets kvantitet och kvalitet hjortdjuren och skadorna på skog och 

växter”. 

 

1. Mötets öppnande 

Åke Niklasson öppnade mötet. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att  jämte 

ordförande justera protokollet 

Till ordförande valdes Jan Hallberg. 

Till sekreterare valdes Björn Seve. 

Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Kerstin Andersson och 

Anders Gustavsson.  

 

3. Justering av röstlängd 

Mötet beslutade att ajournera punkten. 

 

4. Fråga om mötet är behörigt utlyst. 

 Mötet beslutade att årsmötet är sammankallat enligt stadgarna. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse föredrogs och antecknades. 

 

7. Revisorernas berättelse. 

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Douglas Hjärtinge. 

 

8. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning 

Åke Niklasson föredrog kretsens balans- och resultaträkning. Mötet beslutade att fastställa 

resultat och balansräkning. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

 

10. Val av kretsens tillika styrelsens ordförande. 

Mötet beslutade att välja Åke Niklasson till ordförande för verksamhetsåret 2022. 

 

 



 

11. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen. 

Valdes Daniel Holmqvist till ordinarie ledamot på 2 år. 

Valdes Björn Seve till ordinarie ledamot på 2 år. 

Valdes Niclas Engström till suppleant på 2 år. 

Uppdrogs till styrelsen att utse ytterligare en suppleant 

 

12. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. 

Valdes Douglas Hjärtinge samt Håkan Jonasson till ordinarie revisorer samt Manuel Costa och 

Stefan Hellström till suppleanter. 

 

13. Val av ombud och suppleanter till Länsföreningsstämman . 

Uppdrogs till styrelsen att utse ombud och suppleanter. 

 

14. Val av valberedning, varav en sammankallande. 

Då det inte gick att finna någon intresserad av uppdraget att vara sammankallande i 

valberedningen beslutades att nästa årsmöte utser de olika funktionärerna utan att en 

valberedning lämnar förslag. 

 

15. Styrelsens förslag. 

A/ i ärende, varöver Länsjaktvårdsföreningen infordrat yttrande 

B/ angående inkomna motioner 

C/ övriga ärenden 

Länsföreningen har inte infordrat några yttranden, några motioner har inte inkommit och 

inga övriga ärenden förelåg. 

 

16. Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöteoch eventuellt extra årsmöte. 

Beslutades att kallelse skall ske genom annons i Svensk Jakt. 

 

17. Övriga frågor som årsmötet beslutar att ta upp till behandling. 

Några övriga frågor förelåg inte. 

 

18. Överlämnade Åke Niklasson en blomsterkvast till Jan Hallberg och tackade för hans 

förtjänstfulla ordförandeskap. 

 

19. Mötets avslutande 

Avslutades mötet. 

 

 

 

 

 



Vid protokollet   Ordförande 

 

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

Björn Seve                                 Jan Hallberg     

 

 

Justeras 

 

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

Kerstin Andersson   Anders Gustavsson 

 


