
Protokoll fört vid Karlstad-Hammarö Jaktvårdskrets årsmöte 2018-02-07 
 
Plats och tid: Alsters församlingshem kl 1830-ca 21.00 
 
23 medlemmar tillhörande Jägareförbundet deltog 
Inledning med utdelning av förtjänsttecken, Karin Björck tilldelades rockslagsmärke i 
brons. Karin tackas för sina insatser inom NVR, I2-skogen, Utbildning m.m. 
Prisutdelning för kretskampen i eftersök: 
1:a Ulrika Lundgren &  Max ( som representerade kretsen på LM, där de slutade 3:a!)  
2:a Caisa Johansson & Aston 
3:a Karin Björck & Hilda 
 
§1 Ordförande Anders Olsson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade års- 
      mötet för öppnat. 
 
§2 Jan-Olov Ragnarsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna 
 
§3 Karin Björck och Rolf Sandberg valdes att jämte ordföranden justera dagens 
     protokoll 
  
§4 Jonas Boström valdes som sekreterare för årsmötet 
 
§5 Fastställande av röstlängd bordlades, tas fram vid behov härav. 
 
§6 Årsmötet befanns vara i behörig ordning utlyst. Via hemsidan, annons i Svensk 
Jakt & via mail till de som uppgivit mailadress. 
 
§7 Dagordningen fastställdes. 
 
§8 Kretsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse föredrogs av Anders 
Olsson. Olof Kortfält redogjorde för utdelade balans-och resultaträkningarna. För I2-
skogen påpekades underskottet av ej inkommet bidrag från Riksjägarna (3000:-) som 
ska betalas inom kort. 
Karin Björck gick igenom I2-skogens verksamhets- och förvaltningsberättelse, de 
något ökande kostnaderna kommer från utbildningsinsatser. Där funktionärer 
utbildats inom jaktledning & Vård i det vilda. 
  
     Årsmötet beslutade godkänna de framlagda verksamhet- och förvaltnings be- 
     rättelserna 
 
§9 Rolf Sandberg föredrog revisionsberättelsen beträffande kretsens ekonomi. 
     Revisorerna har även granskat I2-skogens räkenskaper (som vi delar med Riks- 
     jägarna) och lämnade en separat revisionsberättelse för denna verksamhet. Revi- 
     sionshandlingarna lades ad acta utan anmärkning.  
 



§10 Fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen med tillhörande disposition av 
       resultatet.   
 
§11 Beviljades kretsens styrelse och styrelsen för I2-skogen ansvarsfrihet för det 
       gångna året 
 
§12 Presenterade Anders Olsson uppföljande verksamhetsbudget för 2017 och förslag 
till budget för 2018. 
       Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för år 2018, där extra anslag 
läggs på posten medlemsvärvning. 
 
§13 Anders Olsson omvaldes till kretsens och tillika styrelsens ordförande på 1 år 
 
§14 Årsmötet valde på förslag av valberedningen följande ledamöter och suppleanter 
       till styrelsen. 
       Fredrik Johansson, styrelseledamot, nyval på 2 år 
       Bengt Sporsén, styrelseledamot, omval på 2 år(avgått) 
       Markus Roskifte, suppleant, nyval på 2 år 
§15 Årsmötet valde på förslag av valberedningen om 
       Olof Kortfält och  
       Rolf Sandberg som kretsens revisorer på 1 år.  
       Werner Grill som suppleant, omval på 1 år 
       Cristina Bondesson som suppleant, omval på 1 år 
 
§16 Årsmötet godkände valberedningens förslag på 13 ordinarie kretsombud och 4 
       suppleanter till länsförbundsstämman 2018, samt att ge uppdraget till styrelsen                 
att utse ytterligare suppleanter ifall det skulle behövas. 
 
§17 Årsmötet valde på förslag av valberedningen ledamöter till I2-skogens sty- 
       relse och tillika kretsens ungdoms- och utbildningsansvariga: 
       Karin Björck, ordförande, omval på 1 år 
       Anders Rogne, suppleant, nyval på 2 år 
       Peter Blomberg, ledamot, ledamot, nyval på 2 år. 
 
§18 Carina Tännström valdes på 1 år till JAQT-ansvarig 
 
§19 Fredrik Johansson valdes på 1 år till rovdjurssamordnare 
 
§20 Bengt Sporsén valdes på 1 år till samordnare vid vilttrafikolyckor. 
       (avgått & ersätt av Lennart Johannesson) 
§21 Markus Roskifte valdes på 1 år som skytteansvarig. 
 
§22 Styrelsen bemyndigades utse lämplig person till kretsens hundansvarige 
      under 1 år 
 



§23 Årsmötet utsåg Peter Lettenström, Jan Helin och Magnus Bjärnered till val- 
  beredning för kretsen med Peter Lettenström som sammankallande, samtliga på 1 år. 
 
§24 Årsmötet omvalde under 1 år på förslag av valberedningen Dan Helmersson 
       till ledamot och Jan Bjureld som suppleant i länsföreningens valberedning 
 
§25 a. Inga ärenden, där länsföreningen infordrat yttrande hade inkommit. 
       b.2 motioner hade inkommit. 
1: Lennart Johannesson ang. skottlossningstillstånd vid NVR trafikeftersök i tätort. 
Antas & sänds till länsstämman.  
2: Kretsstyrelsen via Stefan Ivarsson ang. Översyn av länsföreningens 
förtjänsttecken. Antas och sänds till länsstämman. 
       c. Inga övriga ärenden togs upp. 
 
§26 Årsmötet beslutade att kallelse till årsmötet 2019 skall ske via kretsens 
       hemsida, annons i Svensk Jakt samt mail till de medlemmar som uppgivit         
mailadress. 
 
§27 Inga övriga frågor förelåg 
 
§28 Mötesordföranden Jan-Olov Ragnarsson tackade för väl genomfört årsmöte och 
       lämnade ordförandeklubban åter till Anders Olsson 
 
§29 Anders Olsson tackade för förtroendet att leda kretsen och styrelsen ännu ett år 
       samt tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade kretsårsmötet för 
       avslutat. 
Efter mötets avslut bjöds det på kaffe & smörgås, samt kaka. 
Dan Helmersson informerar om valberedningens arbete inom länsföreningen. 
Jessica Larsson håller ett informativt föredrag kring Jägareförbundet, med fokus på 
det breda utbudet av utbildningar. Samt sänder med en önskan, att få inspel från 
medlemmarna om något saknas i utbudet. Kontakt: 
jessica.larsson@jagareforbundet.se 
 
     Vid protokollet                                                Justerat: 
 
 
 
       Jonas Boström                                                 Jan Olov Ragnarsson 
       Sekreterare                                                       Mötesordförande 
 
         
 
 
       Karin Björck                                                    Rolf Sandberg 
       Justeringsman                                                  Justeringsman 

mailto:jessica.larsson@jagareforbundet.se

