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PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2021 

 
 

Tid: 17 februari 2021 kl 19.00 

Plats: Cybermöte 

 

 
1. Mötet öppnas 

Ordförande Kjell Åkerström hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstberättigade är de som skrivit in sig i röstlängden.  

35 medlemmar var närvarande. 

 

3. Årsmötesfunktionärer 

a) Val av ordförande 

Jack Junel valdes till mötesordförande. 

 

b) Val av sekreterare 

Pelle Andersson valdes till mötessekreterare. 

 

c) Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 

Håkan Svensson och Jimmy Gustavsson valdes som justeringsmän. 

 

4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

Mötet utlyst via, Sv Jakt, Facebook,  mailutskick och hemsida. 

Årsmötet beslöt att det är stadgeenligt utlyst. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Årsmöte fastställde den föreslagna dagordningen 

 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Årsmötet godkände berättelsen utan ändringar 

 

7. Revisorernas berättelse 

Ett skriftligt godkännande av revisorerna fanns på årsmötet. 

Mötet godkända den muntliga redogörelsen från revisorberättelsen. 
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8. Fastställande av balansräkning 

Årsmötet beslöt att fastställa den föreslagna balansräkningen 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

10.  Val av ledamöter och suppleanter till kretsens styrelse. 

Per Andersson, Jimmy Gustavsson, Marianne Tersmeden, Håkan Svensson, Jens 

Terelius, omvaldes på 2 år.(Noterades att valda till årsstämman 2022 är sedan tidigare 

Krister Enwall och Johan Berger med Pia Kukka som suppleant). 

11. Val av ordförande 

Till kretsens ordförande valdes Kjell Åkerström. 

12. Val av revisorer 

Tomas Bergström och Alexandra Vilhelmsson valdes. 

13.  Val av ombud till länsstämman. 

Årsmötet beslöt utse Jan Finnborg, som ingår i valberedningen för Länsföreningen till       

ombud för Norrort på årets stämma, styrelsen fick i uppdrag att i övrigt  ta hem frågan 

och utse representanter.       

14.   Val av valberedning 

         Lenita Gustavsson, Jonas Malmsten, Per-Erik Ålund och Peter Bokström 

15.   Styrelsens förslag 

 

a) i ärenden, varöver länsjaktvårdsföreningen infordrat yttrande. 

Ingen fråga. 

 

b) angående inkomna motioner, inga motioner. 

 

c) angående övriga ärenden  

Inga ärenden. 

 

 

 16. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandling 

En fråga om dumpning av slaktavfall restes, vid och kring Hagbytippen. Niklas Sjöblom 

från Länsföreningen lovade ta med frågan hem och se över kommunikationen kring 

hantering av slaktavfall i länet. 
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17.   Mötet avslutas 

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

Kjell Åkerström tackade alla närvarande för visat intresse samt speciellt tack till Jack 

Junel:s väl utförda ordförandeskap på årsmötet. Samt konstaterade att alla tagna beslut 

varit enhälliga. 

 

 

 

Vid protokollet 
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Sekreterare Pelle Andersson 
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Ordförande Jack Junel 
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Justeringsman Håkan Svensson 
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Justeringsman Jimmy Gustavsson 


