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Protokoll fört vid årsmöte med Jägareförbundet Hammerdal den 21 februari 2018 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 24 medlemmar 5 fullmakter.

§3. Ärsmötesfunktionärer .Följande årsmötesfunktionärer valdes:
Ordförande Gun Fahlander Selet
Justeringsmän Christian Eliasson Hammerdal och Lars-Pähr Mårtensson Fyrås.
Av styrelsen utsedd sekreterare Christer Nilsson Hammerdal.

§4.Mötets kallelse. Kallelsen till årsmötet godkändes Kallelse till nästa årsmöte sker
Annons i Svensk Jakt Jägareförbundet Hammerdals hemside. Mitt Norrlands hemsida
Facebook. e-post utskick till de som har meddelat e-post till Jägareförbundet.
Kallelse till nästa årsmöte på samma sätt.

§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 2017 föredrogs av Fredrik Lundqvist godkändes och lades
till handlingarna.

§8.Fastställande av balansräkning.
Balansräkningen föredrogs av Fredrik Lundqvist 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
Daniel Modin Hallhåxåsen
Torgny Engvall Skyttmon
Magnus Arvidsson Sikås

2 år
2 år
2 år
2 år
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Övriga i styrelsen:
Christer Nilsson Hammerdal
Örjan Wiklund Österåsen

1 år
1år

§ 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, Torgny Engvall, Bengt Åström
Suppleanter Magnus Arvidsson och Örjan Wiklund.

§14. Val av valberedning.
Lars Olov Pålsson Munkflohögen och sammankallande
Sture Nilsson Ottsjön
Christian Eliasson Hammerdal

§ 15. Information.
Lars Olov Nilsson älgförvaltningsgruppen informerade om ÄFO inom

Hammerdal/Ragunda. Ny planperiod 2018-2020 Älgfrode används som uppdateras vid
behov. Träff med styrgrupper den 15 mars. Rapporterings systemet J aktrapport.se
fungerar bra men onödiga uppgifter måste läggas in för kunna rapportera. Älgarna ska
vägas och tandsnittas för vikt och ålder inte bedömas, viktigt att fjolingar rapporteras.
Avskjutningen hela ÄFO varierar marginellt mellan åren. 2,4 till 2,7/1000 ha 2015-2017

. §16.Paus för fika. Mötet ajournerades för fika

Mötet återupptogs efter 30 minuter
Informationen fortsatte med att Gun Fahlander informerade om vad som är på gång i

Jägareförbundet Mittnorrland. Fjälljakten svenska medborgare förtur. Dispens på fler
än två skott i vapen vid björnjakt. Vilt kameror ,jakttider på allt vilt ses över. Fokuset
på kretsarna. Hammerdal kretsen och Krokom kretsen ökar medlemsantalet.
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Magnus Hansson tog vid och informerade om CWD avmagringssjuka hos hjortdjur.
En ingående information om detta och att en fortsättning kommer med att under en
treårs period samla in 6000 prover över hela landet på fallvilt. Under åren 2018-2020.
Rapportering av fällt övrigt vilt måste öka inom Mittnorrland. Lägst i landet.
Björnspillnings inventeringen och att kunna följa vissa individer på Rovbase.se för
intresserade. Björnen rör sig över stora områden. Bisam finns i Jämtland.

§17. Redovisning hornmätning.
Rolf Elverum har mätt 6 guldhorn och 3 silver.

§ 18. Utmärkelser jaktskytte.

Johan Karlsson skytteansvarig var ej på plats att redovisa så berörda skyttar
kontaktas för placketter ..
Fredrik Lundqvist redovisade vinnare av Facebook tävlingen som kretsen har haft och 6
medlemskap i Jägareförbundet under ett år har delats ut och totalvinnare av ett
presentkort på 2500 kr blev Kristina Persson Gåxsjö.

§19.Motioner. Inga motioner Gun Fahlander informerade om vikten av motioner från
medlemmarna och möjligheten att påverka. Flera motioner från Mittnorrland har
kommit till förbundsstämman och antagits.

§20. Övriga frågor. Inga övriga frågor har anmälts.

§21. Mötets avslut. Ordförande för mötet Gun Fahlander tackade för
Intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet dag som ovan
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ChristerN~
Sekreterare

G n Fe lander
M..tesordförande

~~k~~OllUl
Lars-Pähr MårtenssonJuster
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