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PROTOKOLL 

fört vid ÅRSMÖTE med Jägarförbundet Rättviks Jaktvårdskrets  

tisdagen den 12 februari 2019 i Stiernhööksgymnasiets aula 

 

Närvarande:  24   deltagare enligt närvarolista. 
 

Rättvikskretsens ordförande Anders Gravsjö  hälsar alla välkomna och förklarar 

årsmötet formellt öppnat.  

 

§ 1  

Fastställande av röstlängd 
Årsmötet beslutar att närvarolistan = röstlängd. 

 

§ 2 

Val av årsmötesfunktionärer 

a) Till ordförande för årsmötet väljs Thomas Björklund 
b) Till protokolljusterare för årsmötesprotokollet väljs Andreas Bäckström och 

 Konstantin Flink. 
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 29 januari 2019 samt i  

Svensk Jakt nr 2/3 2019 enligt beslut vid årsmötet 2016. 

 Årsmötet godkänner kallelseförfarandet till årsmötet. 

b) Fråga om någon har en övrig fråga 
 Inga övriga frågor anmälda 
 

§ 4   

Fastställande av dagordning 
Dagordningen för årsmötet fastställs efter tillägget: 

 -  Trafikskadat vilt NVR – sammanställning 

 

§ 5  

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2018 
Årsmötet går igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 1) och förvaltnings- 

berättelsen  för år 2018. 
Årsmötet tar del av handlingarna och fastställer dessa. 

 

§ 6 

Revisorernas berättelse 
Kassören Mary Holmqvist läser upp revisorernas berättelse för verksamhetsåret 

2018,  
Bilaga 4.  Årsmötet tar del av berättelsen. 
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§ 7 

Fastställande av balansräkning för 2018 
Årsmötet beslutar att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat-  

balansräkningen för 2018 och att vinsten på 11.181 kronor förs över i ny  räkning. 

(Bilagorna 2 och 3) 
 

§ 8 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna har granskat räkenskaperna för verksamhetsåret 2018 och föreslår att  

styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 –  

förvaltning och räkenskaper. 

  

§ 9 

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Årsmötet väljer nedanstående ordinarie styrelseledamöter och suppleanter på ett 

år: 
  

 Ordinarie ledamöter   Suppleanter 

 Valda på 2 år  Valda på 2 år 

Jonas Björ  Kjell Lind 

Kenneth Björ  Magnus Göras 

Else-Marie Dyrsmeds  

Anders Gravsjö 

Lars Wenngren 

 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

 valda på 1 år  valda på 1 år 

Tina Englund  Ellinor Hodén 

Knuts Denny Hansson  Per-Olof Stoor 

Jonny Jones 

Bengt Stor 

  

 § 10 

Val av en av ledamot i styrelsen till kretsens och styrelsens ordförande 
Anders Gravsjö utses till ordförande för ett år. 

  

§ 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 delegerar till styrelsen att utse ombud och suppleanter till stämman. 
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§ 13 

Val av valberedning 
Årsmötet utser på ett år, Daniel Bäckström, Göran Ollas och Erik Söderberg 

med Daniel Bäckström som sammankallande.   

 

§ 14  

Styrelsens förslag 

a) Motioner 
 Inga motioner har inkommit. 

   
b) Inga övriga ärenden. 

 

§ 15 

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. 
 

§ 16 

Övriga frågor som årsmötet beslutar att ta upp till behandling 

- Vandringspriset 
 Grändens jaktvårdsförenings styrelse nominerar skytteinstruktörerna i  
 Råbergets Jaktskytteklubb till Brorsson och Fällmans vandringspris.  
 Motivering:  Dessa instruktörer gör ett utomordentligt fint arbete för ung- 
 domar, framförallt i samarbete med Stiernhööksgymnasiet. 

 

- Utdelning av kretsmästerskapsmedaljer i skytte 

 Guld Kjell Nises 
 Silver Olle Laggar 

 Brons Ola Berglund 

- Trafikskadat vilt – NVR 
 Erik Söderberg informerar om antalet trafikskadat vilt under 2018: 

 Orebygden 19 rådjur    6 älgar 

 Boda 18 ”     4 ”           
 Gärdsjö/Södra 54 ”   10 ”   

 Västra                                   102 ”   17 ” 

 Bingsjö, Dalstuga -- --              

 Totalt 193 rådjur och 37 älgar !  
 

- Avskjutning småvilt 

 Årsmötet diskuterar vikten av att anmäla avskjutningen av småvilt, eftersom 

 detta påverkar bl a tilldelningen av licensjakten på lo. 

 

- Utlottning 

 Anders Kaptens vinner en mössa och Lars Wenngren ett sittunderlag  

 sponsrat av Länsförbundet. 
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Mötets ordförande förklarar årsmötet avslutat. 

 

Efter årsmötet informerar Erik Ringaby om rödräven och svarar på frågor 

------------------------ 

  

 

_________________________ ____________________________ 
Thomas Björklund, mötesordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 
 

 

 

                                           Protokolljusterare:   

 

 

_________________________ ____________________________ 

                  Andreas Bäckström Konstantin Flink 

   

 

 


