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PROTOKOLL 

fört vid ÅRSMÖTE med Jägarförbundet Rättviks Jaktvårdskrets 

torsdagen den 12 februari 2016 i Backa bystuga 

  

 

Närvarande:  35 deltagare enligt närvarolista. 

 

 

Rättvikskretsens ordförande Inge Brorsson  hälsar alla välkomna och särskilt Ulf 

Danielsson, som efter årsmötet kommer att informera om och diskutera NVR:s 

eftersök på trafikskadat vilt. 

Därefter förklarar ordföranden årsmötet formellt öppnat.  

 

§ 1  

Fastställande av röstlängd 

Årsmötet beslutar att närvarolistan = röstlängd. 

 

§ 2 

Val av årsmötesfunktionärer 

a) Till ordförande för årsmötet väljs Ulf Danielsson från Svenska Jägare-

förbundet  

b) Till protokolljusterare för årsmötesprotokollet väljs Jonny Bengts och Björn 

 Witasp. 

c) Styrelsen anmäler att Else-Marie Dyrsmeds utsetts till sekreterare för  

 årsmötesprotokollet. 

 

§ 3 

a) Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

Kallelse har skett genom annons i Rättviks-Nytt den 26 januari 2016 samt i 

Svensk Jakt nr 2/3 2016 enligt beslut vid årsmötet 2015. 

 Årsmötet godkänner kallelseförfarandet till årsmötet. 

b) Fråga om någon har en övrig fråga 

 - Vandringspriset 

 - Information om trafikskadat vilt 2015 

 - Kretsens logga 

 

§ 4   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen för årsmötet fastställs. 

 

§ 5  

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2015 

Årsmötet går igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 1) och förvaltnings-

berättelsen  för år 2015(Bilagorna 2 + 3). 

Årsmötet tar del av handlingarna. 
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§ 6 

Revisorernas berättelse 

Mary Holmqvist läser upp revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2015, 

Bilaga 4.  Årsmötet tar del av berättelsen. 
      

§ 7 

Fastställande av balansräkning för 2015 

Årsmötet beslutar att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 

balansräkningen för 2015 och att skulden på 7.832 kronor förs över i ny  räkning. 

 

§ 8 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna har granskat räkenskaperna för verksamhetsåret 2015 och föreslår att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 - 

förvaltning och räkenskaper. 

  

§ 9 

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Årsmötet väljer nedanstående ordinarie styrelseledamöter och suppleanter på två 

år: 

 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

Valda 2013 på 2 år – 1 år kvar Suppleanter 1 år kvar  

 Daniel  Bäckström (Tingsnäs VVO) Magnus Göras (Rättviks Södra VVO) 

 Knuts Denny Hansson  Anders Lindh (Tingsnäs VVO) 

                   (Boda-Bingsjö VVO) Gustav Nilses (Rättviks Västra VVO) 

 Tina Englund (Grändens Jvf)  Helena Tärnström  

 Jonny Jones (Östbjörka Jvf)   Per Olov Stoor (Östanvik) 

 Bengt Stor (Grändens Jvf)   

 Fyllnadsval: 

 Kenneth Björ (Gärdsjö VVO) 

 Ordinarie ledamöter på 2 år Suppleanter på 2 år 

 Sofie Ljungberg (Rättvik Västra VVO) Hanna Sandin (Rättviks Södra VVO) 

 Andreas Brandt (fyllnadsval - Tomas Brandt (Dalbyns VVO) 

                         (Dalbyns VVO) Björn Witasp (Flytåsen) 

 Inge Brorsson (Dalbyns VVO) Kjell Lindh (Gärdsjö VVO) 

 Else-Marie Dyrsmeds (sekreterare)  

 Anders Gravsjö (Grändens Jvf),  

 Erik Söderberg (Rättvik Södra VVO) 

 Lars-Erik Jonsén (Boda-Bingsjö VVO) 

 

§ 10 

Val av en av ledamöterna i styrelsen till kretsens och styrelsens ordförande 

 Inge Brorsson ordförande - omval för ett år. 
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§ 11 

Val av två revisorer och två suppleanter 

Årsmötet väljer Östen Mårthans och Ingemar Bertilsson till revisorer  med  

Lars Erik Kalles och Anders Tidebäck som suppleant för ett år. 

 

§ 12 

Val av ombud och suppleanter till länsförbundsstämman 

Årsmötet har att utse fem personer att delta från Jägarförbundet Rättviks 

Jaktvårdskrets 

Årsmötet beslutar att styrelsen utser ombud och suppleanter till stämman. 

 

§ 13 

Val av utbildningsansvarig 

Årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att utse studieombud för ett år. 

 

 § 14  

Val av ungdomsansvarig 

Årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att utse ungdomsansvarig för ett år. 

 

§ 15 

Val av valberedning 

Årsmötet utser på ett år, Olof Jones, Björn Eriksson och Inge Östlund med Björn 

Eriksson som sammankallande.   

 

§ 16  

Styrelsens förslag 

a) Motioner        Bilaga 5 

 Motion 1:  Påverkan av lagstiftare och beslutsfattare 

   Årsmötet beslutar att anta motionen som sin och överlämna  

   den till Svenska Jägareförbundet Dalarnas årsmöte. 

 Motion 2: VVO:n och jaktlag – bli medlemmar i Jägareförbundet ! 

   Årsmötet beslutar att anta motionen som sin och överlämna  

   den till Svenska Jägareförbundet Dalarnas årsmöte. 

 Motion 3: Inbjudan av nyutbildade jägare 

   Årsmötet beslutar att anta motionen som sin och överlämna  

   den till Svenska Jägareförbundet Dalarnas årsmöte. 

 Motion 4: Jakttid på korp 

   Årsmötet beslutar att anta motionen som sin och överlämna  

   den till Svenska Jägareförbundet Dalarnas årsmöte. 

b) Inga övriga ärenden. 

 

§ 17 

Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt extra möte 

Årsmötet beslutar att kallelse till nästa årsmöte skall ske genom Svensk Jakt 

Samt senast tio dagar före årsmötet genom annons i Rättviks-Nytt. 
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§ 18 

Övriga frågor som årsmötet beslutar att ta upp till behandling 

- Ändring av logga (se nedan) 

 Årsmötet beslutar att ansluta sig till Jägareförbundets förslag till logga. 

- Vandringspriset 

 Inge Brorsson informerar om vandringspriset och meddelar att det inte 

 Kommer att delas ut i år, eftersom den som anmält sig inte är medlem i 

 Jägareförbundet. 

- Trafikskadat vilt – NVR 

 Erik Söderberg informerar om antalet trafikskadat vilt under 2015: 

 73 rådjur och 35 älgar att jämföras med 2014 års antal 104 rådjur och 

 17 älgar. 

 

Mötets ordförande förklarar årsmötet avslutat. 

 

Efter årsmötet informerar Ulf Danielsson om NVR och eftersök på trafikskadat 

vilt.  Mycket intressant och många frågor. 

  

Rättvik den 11 februari 2016 Vid protokollet: 

 

 

_________________________ Else-Marie Dyrsmeds___________ 

 Ulf Danielsson, mötesordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

                                           Protokolljusterare:   

 

 

_________________________ ____________________________ 

            Jonny Bengts   Björn Witasp                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Gamla loggan Nya loggan  
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