
Protokoll för vid Österunda viltvårdsområdes ordinarie jaktstämma 2010-05-31.
Plats: Österunda bygdegård
Tid:   19.00

Närvarande:                 
Sven Frohm                     Ingemar Jansson           Alf Johansson
Bernt Eriksson                Torgny Bruhn               Stig Palmqvist
Bo Skogh                         Kjell Eriksson              Pär Ola Larsson
Mikael Tärnblom

      1.  Stämmans öppnande.
      Ordförande Bo Skogh förklarade sammanträdet 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 Kjell Eriksson och Bernt Eriksson.

5. Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes. Annons i Enköpings-Posten.

6. Justering av röstlängd.
Beslutades att justering av röstlängd skall ske om behov uppstår.

7. Viltvårdsområdet.
Stämman beslutade att förlänga viltvårdsområdet 1 år.

8. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen upplästes av ordförande. Bilägges protokollet.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10.  Beslutades enligt styrelsens förslag  till  stämman   2010-05-31.

A. Ändring av stadgar för Österunda Viltvårdsområde.
Beslutades enligt styrelsens förslag. Se bilaga 1.

B. Arealavgift.
Beslutades enligt styrelsens förslag om en arealavgiften på 50 öre/ha skall erläggas före 
2010-09-15. Namn på jaktledare samt förteckning över de fastigheter som jaktlaget 
disponerar skall ovillkorligen inlämnas till styrelsen för att älgtilldelning ska erhållas.
Styrelsen skickar en skrivelse till jaktledarna angående datum för arealavgift samt krav på 
förteckning över fastigheter som ingår samt jaktledarens namn. 



      C. Jakträttsbevis.  
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att jakträttsbevis löses om 150:-kr  innan jakt  
älgjakten påbörjas.

      
      D.  Älgtilldelning
      Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman att älgtilldelning skall endast ske
      på skogsmark och att styrelsen bemyndigas att ombesörja utdelning på respektive jaktlag. 

Vid delningsmötet skall en representant från varje jaktlag närvarande.

E. Trafikskadad älg.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman att trafikskadad älg får jagas 
över hela jaktvårdsområdet. Under ordinarie jakttid tillfaller bytet jakträttsinnehavaren 
och under annan tid jaktvårdsområdet.  Kontaktmän Alf Johansson och Sven Frohm.

F. Skjutprov 2010.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman att alla som skall deltaga i årets 
älgjakt skall avlägga ett skjutprov på viltvårdområdets skjutbana eller uppvisa godkänt 
skjutprov från annan skjutbana. Skjutprovet skall avläggas med klass 1 vapen mot 
stillastående älgfigur i en serie om 4 skott varav 3 skott skall var inom träffområdet.          
Jaktledaren ansvarar för att deltagare i respektive jaktlag har avlagt prov innan jakten. 

G. Anslag till priser.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman att  700 kr anslås till 5 st priser 
för prisskjutning med kulvapen och 500 kr till 3 st priser för prisskjutning med 
hagelvapen.

H. Uthyrning av skjutbanan.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman att uthyrningspriset för 
skjutbanan är för kretsmedlem ej jagandes i Österunda vvo 100 kr/dag och för icke 
kretsmedlem 200 kr/dag. Kretsmedlemmar  som löser jakträttsbevis i Österunda vvo 
använder skjutbanan gratis.

I. Arvoden.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman om arvode till ordförande, 
sekreterare och kassör  på 300 kr vardera.

J. Val av styrelsemedlemmar för en tid av 2 år.
     I tur att avgå:     Alf Johansson
                               Kjell Eriksson
                               Torgny Bruhn
               
     Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman om omval av                       
                               Af Johansson
                               Kjell Eriksson
                               Torgny Bruhn
                               

      K.Val av ordförande för 1 år.
      Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman om omval  av Bo Skogh.



L.Val av  suppleanter för en tid av 1 år.
      Förutvarande var Krister Halldin och Rickar Wesche
       
      Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman  omval av :
      Rickard Wesche samt nyval av Ingemar Jansson då Krister Halldin ej längre jagar i 
      Österunda Viltvårdsområde.       

M.Val av 2 revisorer samt 2 suppleanter för dessa.
Förutvarande var: Per-Åke Bergsten
                              Lennart Hedman
                              Karl Andersson , suppleant
                              Sören Eriksson , suppleant
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till stämman om  omval av.
                             Per-Åke Bergsten
                             Lennart Hedman
                             Karl Andersson , suppleant
Samt nyval av Bernt Eriksson som suppleant då Sören Eriksson avböjt omval.

11.  Övriga frågor.

A. Fällavgift 2010.
Beslutades enligt styrelsens förslag att fällavgiften för 2010 fastställes till 500:-/vuxen älg.
 

     B. Klappjakt på räv. 
     Beslutades att  en gemensam  klappjakt på räv hålls 2011-03-05.
     Samling, Lydinge kl 08.00. Jaktgäster får medtagas.

     C. Prisskjutning 2010.
     Stämman beslutade att 2010 års prisskjutning skall  vara  för: 
     Hagelskjutning: Onsdagen den  7 juli, klockan 19.00 . Plats skjutbanan Österunda.
     Kulskjutning:  Träning, lördagen den 31 juli kl 08.30, plats skjutbanan Österunda
     och  tävling lördag den 7 augusti kl 08.30.
     

     D. Delningsmöte 2010. 
     Beslutades enligt styrelsens förslag att delningsmöte hålls onsdagen den 15 september        
     2010  klockan 19.00 i  Österunda  bygdegård. Varje jaktlag skall närvarar med 

representant

      E. Jaktledare  jaktåret 2010-2011.
Källsta                Lars Lundin                                      tel 070-3736243
Ulvsta                Alf Johansson                                   tel 070-7365089 0171-446054
Lydinge             Torgny Bruhn/Sven Frohm               tel 070-3103886 / 070-6299802
Oxsjön                Tord Enström                                  tel 070-6949945
Salinge/Domta   Sören Pettersson                               tel 070-7767498
Broby/Salinge    Håkan Linberg                                  tel 070-3279128



F. Konstituerande styrelsemöte
Konstituerande  styrelsemöte hålls direkt efter avslutad stämma.

  

      Stämmans avslutande. 
Ordförande förklarar stämman avslutad.

    

     ……………………………………….            ………………………………………..
      Bo Skogh ordförande                                      Torgny Bruhn   Sekreterare

     ……………………………………….            ………………………………………..
     Kjell Eriksson justeringsman                        Bernt Eriksson justeringsman  
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