Protokoll för vid Österunda viltvårdsområdes extra jaktstämma 2010-06-29.
Plats: Österunda bygdegård
Tid: 19.00
Närvarande:
Sven Frohm
Bernt Eriksson
Bo Skogh

Ingemar Jansson
Torgny Bruhn
Kjell Eriksson

Sören Ericson
Lars Lundin
Pär Ola Larsson

1. Stämmans öppnande.
Ordförande Bo Skogh förklarade extra jaktstämma öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Bo Skogh.
3. Val av protokollförare.
Till protokollförare valdes Torgny Bruhn.
4. Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Sven Frohm och Pär-Ola Larsson.
5. Godkännande av kallelse.
Kallelsen av extra jaktstämma godkändes. Annons i Enköpings-Posten.
6. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänndes.
7. Justering av röstlängd.
Beslutades att justering av röstlängd skall ske om behov uppstår.
8. Fastställande av ändring av stadgar för Österunda Viltvårdsområde.
Den extra jaktstämman fastställde beslut från ordinarie jaktstämman 2010-05-31 om
följande stadgeändringar:
2§
RÖSTRÄTT OCH BESLUT
A. Jaktstämma
Stämmans ordförande utses av medlemmarna.
B. Styrelse
Medlemmarna utser på jaktstämma ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
3§
JAKTUTÖVNING
Jakt efter älg

Avskjutningens omfattning och inriktning beslutas av Norra EnköpingsÄlgskötselområde som föreningen är ansluten till enligt beslut av Länsstyrelsen.
2. Jaktberättigade, som ensamma eller tillsammans har jakträtt på område om
minst 200 hektar som är lämpligt att utgöra egen sektion kan förbehålla sig älgjakten därpå
om detta inte är olämpligt från viltvårdssynpunkt.
Jakt efter annat vilt än älg (övrig jakt)
Jakten bedrivs av envar jaktberättigad på det område där hon/han har jaktutövningsrätt. Jaktberättigade har dock rätt att sammansluta sina marker för gemensam
jaktutövning.
4§
JAKTRÄTTSBEVIS OCH JAKTGÄSTBEVIS
Allt efter sin i viltvårdsområdet ingående areal är varje jakträttshavare berättigad att lösa ett
för jakt efter älg gällande jakträttsbevis för varje fullt 5 tal hektar och för ytterligare
jakträttsbevis på samma fastighet erfodras fullt 50 tal ha.
11 §
ORDINARIE JAKTSTÄMMA
Ordinarie jaktstämma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast den
30 juni.
Punkt 13 införes i dagordningen.
13. Antagande av medlemmar
13 §
KALLELSE TILL JAKTSTÄMMA
Kallelse till jaktstämma skall ske senast 8 dagar före stämman genom annons i lokalpress.
14 §
MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall vara
styrelsen tillhanda senast under januari månad.
15 §
Styrelsen
Styrelsen skall ha sitt säte i Österunda och skall bestå av ordförande samt 6 ledamöter och 2
suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses för två år i sänder, om inte jaktstämma beslutar annat.
17 §
RÄKENSKAPSPERIOD, REVISION
Föreningens räkenskapsperiod omfattar helt kalenderår tiden 1/1 tom 31/12.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på
jaktstämma en eller två revisorer och en eller två suppleanter.
Räkenskaperna skall vara avlämnade till revisorn/revisorerna senast 28 februari efter
räkenskapsårets utgång och revisionen avslutad före närmast följande ordinarie jaktstämma.

Stämmans avslutande.
Ordförande förklarar stämman avslutad.

……………………………………….
Bo Skogh ordförande

………………………………………..
Torgny Bruhn Sekreterare

……………………………………….
Sven Frohm justeringsman

………………………………………..
Pär-Ola Larsson justeringsman

