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Protokoll  Arsst5mma  Olofstr6ms  Jakt och Viltvard  20210301

1.  Fastst51lande  av R6stl5ngd:

Antal deltagare pa digitala rn5tet prickades av far  faststallande av r5stberattigade.
(lngen fullmakt  hade inkommit till styrelsen f5r  delegerad reistning)

N5rvarande  och r5stber5ttigade  var:

>  Lars  Peter  Runesson

>  Henrik  Grammahage

> Stefan Lilja
> Gert  Ove  Akesson
>  Torkel  Skogl6sa

>  Mikael  Orkner

>  Emil  Tumelius

>  Sven  Ake Kieninger

> Per  Enberg

> Staffan Olofsson
> Rudolf Germeroth
')> Mehmed  Kurtisi

> Janne  Tumelius

2.  Arsm6tesfunktion5rer

a. Val ordf5rande  far  st5mman.

tars Peter Runesson (sittande ordf.) valdes till ordfeirande f6rstamman
b. Val  av sekreterare  far  st5mman.

Henrik  Grammahage (sittande sekr.) valdes till sekreterare far  stamman
c. Val av medlem  som  j5mte  ordf6rande  skall  justera  protokoll.

Stefan Lilja valdes till att  justera protokollet  feir OJV:s arsstamma

3.  Fraga  om  kallelse  skett  i beh6rig  ordning.

Kallelsen  som  gatt  ut  via  Easyhunt  samt  OJV hemsida  ansags ha gatt utibeh5rig

ordning

4.  Fastst51lande  av dagordning.

Dagordningen  godkandes  utan  anrmjrkningar

5.  Styrelsens  och  revisorernas  ber5ttelse  far det  gangna  verksamhetsaret  samt  fraga

om  ansvarsfrihet  far  styrelsen.

Revisionsberattelsen samt verksamhetsberrjttelsen far  det ganga aret godkandes
utan  anrrRjrkningar.

Styrelsen fick ansvarsfrihet.
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6.  Fraga  om  avgaende  medlemmar  och  inval  av nya  medlemmar.

> Nya medlemmar  till  OJV:s jaktklubb  beslutades att  flyttas  till kommande
jaktledarm6ten.

> Far jaktaret  2021 gav Stefan Lilja ett  f5rslag  pet att  han skickar ut ett
erbjudande  till  ordinarie  samt  gastande medlemmariEasyhunt  (OJvs

jaktklubb).  De medlemmar  som betalar  medlemsavgift  blir ordinarie
medlemmar  for  jaktaret  2021. F6rslaget godkandes

7.  Val  av  ordf6rande  i Jaktklubben  som  tillsammans  med  val  punkt  A till  F utg6r

styrelse  iJaktklubben.  (Mandatperioden  utg6rs  pa I ar  far  samtliga  poster)

a. Val av Ordf5rande  (Tidigare  Lars Peter  Runesson)

Lars Peter Runesson valdes till Ordf5rande

b. Val av Vice  ordf5rande  (Tidigare  Michael  Orkner)

Michael  fjrkru:r  valdes till Vice ordf5rande

c. Val av 5vergripande  ordinarie  jaktledare  i Jaktklubben  (Tidigare  Janne

Tumelius)

Janne  Tumelius  valdes  till  5vergripande  jaktledare

d. Val av 5vergripande  bitr5dande  jaktledare  i Jaktklubben  (Tidigare  Gert  Ove

Akesson)

Gert  Ove  Akesson  valdes  till  bitradande  5vergripande  jaktledare

e. Val av sekreterare  iJaktklubben  (Tidigare  Henrik  Grammahage)

Henrik  Grammahage  valdes  till  sekreterare

f.  Valavkass5riJaktklubben(TidigareStefanLilja)

Stefan Lilja valdes till kass5r

g. Valavansvarigf5rJourlista,5verkopplingavJourtelefonochkarta5ver

Jaktmarken  (Tidigare  Jimmy  Norrman)

Jimmy  Norrman  valdes  till  ansvarig  far  ovan  (punkt  g)

h. Ledamot  i styrelsen  (Tidigare  Emil  Tumelius)

Emil  Tumelius  valdes  till  Iedamotistyrelsen

8.  Val  av rapport6r  i Viltdata  (Tidigare  Janne  Tumelius)

Janne  Tumelius  valdes  till  rapport6riviltdata
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9. Val av Revisor/Revisorer
a. Nuvarande oms5ttning (Anlita Auktoriserad Firma)

Revisionsbyrftn Andersson & CO anlitas 6ven i fortsmtningen  under202l.
b. J%arrevisor (Tidigare Rudolf Germeroth)

Rudolf  Germeroth valdes till  J%arrevisor

iO,  Antagande  av regler  f6r  Jaktut5vning,  ViltvArd  och avgifter
a. F5rstag  att besluta  p5 Jai<tledarem6te.

F6rslaget  godkandes  pfi  stamman

b. Skyddsj5gare/Nya Jakttedare beslutas  pa Jaktledarem6te.
F6rsfaget  godkandes  p6 st6mman

c. Jaktdagar  beslutas  pA Jakt)edarm6te.

F6rs(aget  godkandes  pft  stamrnan

11, 5vriga Fr%or
Inga eivriga fragor  anrrRjldes far  behr:indling

Lars Peter  Runesson  (Ordf5rande)

Henr?k  Grammahage  (Sekretera(e)
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