
 
Protokoll fört vid årsmöte med Jägareförbundet Hammerdal den 22 februari 2017 i 
Hammerdal och Medborgarhuset. 

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Fredrik Lundqvist som hälsade de 30 talet 

medlemmar välkomna. Han meddelade att kretsen bjuder på fikat i kväll.. Därefter 

öppnade  ordföranden årsstämman.   

 

§2.Fastställande av röstlängd.Närvarande 26 medlemmar 5 fullmakter och 4 övriga. 

 

§3.Årsmötesfunktionärer.Följande årsmötesfunktionärer valdes: 

      Ordförande Gun Fahlander  Selet  

      Justeringsmän Lars Nathanaelsson Norderåsen och Bengt Åström Raftälven. 

      Av styrelsen utsedd sekreterare Christer Nilsson Hammerdal. 

 

§4.Mötets kallelse.Kallelsen till årsmötet godkändes Kallelse till nästa årsmöte sker 

Annons i Svensk Jakt även på kretsens hemsida, Facebook. e-post utskick till de som har 

meddelat e-post till Jägareförbundet.  

 

§5.Fastställande av dagordning. 
    Föreliggande dagordning godkändes och fastställdes. 

 

§6.Styrelsens verksamhetsberättelse. 

    Styrelsens verksamhets-och förvaltningsberättelse föredrogs av Fredrik Lundqvist 

      Godkändes  och lades till handlingarna. 

 

§7.Revisorernas berättelse. 
      Revisionsberättelse för 2016 föredrogs av Fredrik Lundqvist  godkändes och lades  

     till  handlingarna. 

 

§8.Fastställande av balansräkning. 
    Balansräkningen föredrogs av Bengt Åström. Balansräkningen godkändes och 

      överfördes till ny räkning. 

 

§9.Ansvarsfrihet för styrelsen. 
    Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare för det gångna året. 

 

§10. Val av ledamöter till styrelsen. 
   

       Fredrik Lundqvist   Munkflohögen  2 år 

          Christer Nilsson     Hammerdal                                      2 år 

          Örjan Wiklund       Österåsen  2 år   

 

   

   

           Övriga i styrelsen: 

           Torgny Engvall  Skyttmon 1 år 

           Magnus Arvidsson  Sikås                                              1 år 

          Daniel Modin          Hallhåxåsen 1 år 
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§11. Val av ordförande  
       Till kretsens och styrelsens ordförande valdes 

           Fredrik Lundqvist  på 1 år. 

 

§12. Val av revisorer. 
       Mats Kullström  Mo  Lit. 

          Jan Jönsson Hammerdal. 

          Suppleanter: Ingemar Jönsson Sikås  Patrik Eriksson Storbränna 

 

§13.  Val av ombud och suppleanter till Mitt norrlands årsmöte. 

            Ordinarie Fredrik Lundqvist, Daniel Modin, Bengt Åström 

            Suppleanter Torgny Engvall, Magnus Arvidsson och Örjan Wiklund . 
 

§14.  Val av valberedning. 
       Lars Olov Pålsson    Fyringen och sammankallande 

           Sture Nilsson         Älgflon 

           Christian ( Krille) Eliasson Fyringen. 

 

§15. Information.  

         Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland informerade om   

         förbundets v erksamhet, totalt så är det ca 155000 medlemmar varav 13000  

         kvinnor som är i ökande, ungdomsmedlemmar ingen ökning. Förbundet är inte  

         vinstdrivande. Ordförande är Björn Sprängare. Peter Eriksson Skyttmon är  

         Mitt Norrlands representant i förbundsstyrelsen och blir troligen omvald. 

         Gun tog även upp fjälljakten, vargjakten, handläggningstider vapenlicenser och 

         Jaktetik. Även utredningen på jakttider.  

         Jakttiden på årets älgjakt är inte klar.  

        Lars Olov Nilsson informerade om älgförvaltningsgruppen har haft möte och där  

        togs brunstuppehållet upp. 

        Lars Olov informerade även om att rapporteringssystemet Moose cere läggs ner  

        och Jaktrapport kommer att användas. Utbildning på detta kommer. 

        Viktigt att rapportera fällda ett åringar. 

 

 §16.Paus för fika. Som kretsen bjöd på. 

 

 

         . 
        Informationen fortsatte efter fikat med Nicklas Jönsson viltsamordnare  

         Från Länsstyrelsen Björnspillningsinventeringen som inte har redovisats ännu. 

         4200 prover från Jämtland och 1800 från Västernorrland är anylliserade men det  

         Saknas redovisning på grund av Naturvårdsverkets dåliga upphandling . Det är 

         Mycket oklart när ett resultat kommer. Nicklas informerade om vargjakten,  

         Loföryngringar och beslut som kommer i dagarna om jakt på 29 individer. 

§17. Redovisning hornmätning. 

      Bo Sennstam  och medhjälpare Gunnar Glantz har mätt 2  guldhorn   

         På vardera 344 och 312 poäng.  

.  

§18.Utmärkelser jaktskytte. 
        Johan Karlsson meddelade att det hade varit 22 skyttar som har skjutit i 
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        Hammerdal och Ottsjön Kakuåsen,  för få deltagare för mästerskap.  

       8 april  så är det jaktstig i Hammerdal 

   

§19.Motioner. Två motioner om björnjakt har kommit in. 

        Daniel Modin föredrog motionen från Björnmötes gruppen med Björn Svanberg  

        m.fl. Ordförande ställde frågan till mötet Bifalles motionen eller avslås motionen.  

        och konstaterade att    mötet biföllt motionen. 

        Motionen från Älgflons ÄSO föredragande Daniel Modin och ordförande ställde  

        Frågan bifalles motionen eller avslås motionen och mötet biföll motionen. 

        Bägge motionerna skickas vidare till Mitt Norrlands styrelse för vidare behandling. 

 

 

§20. Övriga frågor. Fråga från Norderåsens VVO om den motion som handlade om 

          Ändra rapportering av övrigt vilt, vad som har hänt med den. 

         Gun Fahlander ska undersöka detta och meddela frågeställaren när han har ett  

         Svar. 

§21. Mötets avslut. Ordförande för mötet  Gun Fahlander  tackade för  

         Intresset och avslutade mötet. 

   

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 

 

Christer Nilsson Gun Fahlander 

Sekreterare Mötesordförande 

 

 

Justeras:  Lars Nathanaelsson Bengt Åström 
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