
Årsmöte ÖÖVVO 2019-07-18 

 

 

1§ Mötets öppnande. 

  Ordförande hälsar alla välkomna. 16 intresserade dök upp. 

2§. Val av ordförande för stämman. 

  Till ordförande för stämman valdes Mikael Jonsson. 

3§ Val av sekreterare för stämman. 

  Siv Örestig valdes att föra kvällens protokoll. 

4§ Val av justerare för dagens protokoll. 

  Till justeringsmän valdes Arne Hellgren och Christer Johansson. 

5§ Fastställande av röstlängd. 

  En närvarolista fylldes i av samtliga närvarande. Fullmakter som lämnas in  ska gälla 

ända tills dessa sägs upp. (Beslut från tidigare möte) 

6§ Fråga om stämman utlyst i behörig ordning. 

  Kallelse till stämman har skett i behörig ordning. 

7§ Godkännande av dagordning. 

  Dagordningen godkändes. 

8§ Styrelsens verksamhetsberättelse. 

  Mikael läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. 

9§ Kassaredogörelse och revisionsberättelse. 

  Lars gjorde en kassaredogörelse som godtogs av styrelsen. Linda Örman läste upp 

revisionsberättelsen. 

10§ Ansvarsfrihet för styrelsen. 

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 



11§ Avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis och småvilt. 

  Avgift för årskort på älg och småvilt 250 kronor. Gästkort 100 kr /dag. Bäver ingår 

om man löst småviltskort annars 50 kr/dag. Under dec/jan gratis älgjakt för alla.  

Gratis älg och 100 kronor årskort småvilt för ungdom under 25 år. Gäller under 

kalenderåret de fyller 25. 

Stämman beslutade att f.rom år 20/21 sänka kostnaden för småvilt till 200 kr. Det 

blir då lättare för kassören att skilja på betalningarna. 

12§ Höstens jakt. 

 Torsdag den 19/8 är det en träff för alla jaktledare på Pärlan. Ingen tid framkom 

under mötet. 

Inom Öråns Ä:so är tilldelningen 388 älgar uppdelade på tjur,ko och kalv. Flakaträsk 

ingår numera också i ä:sot. Tilldelningen för varje lag är 7 vuxna och 4 kalvar. 

Avlysningsjakten startar som vanligt den 10 oktober. Alla dagar under jaktperioden 

ska rapporteras oavsett om man fäller något djur eller inte.  

Björnjakten är uppdelad på två tillfällen. Första perioden startar 21/8 och den andra 

i samband med älgjaktsstart. Ingen statlig fällavgift på björn. 

 

13§ Inkomna motioner. 

Det har kommit in en motion från Svea skog  som b.la  handlar om det övergripande 

målet om att uppnå en balans mellan klövviltstäthet och tillgängligt foder för att på 

så sätt få acceptabla betesskador.  Svea skog yrkar att årsstämman 2019 ska besluta 

i vart och ett av 8 punkter de framlagt. Stämman tycker att vi bedriver jakten enligt 

de 7 första punkterna. Punkt 8 innefattar att kallelse och årstämmoprotokoll ska 

skickas via e-post till fastighetsägare och medlemmar. Stämman beslutade att lägga 

in protokollet på hemsidan och att skicka det via e-post till berörda bolag. 

14§ Val av styrelse. 

Styrelsen var enig med valberednings förslag. 

Ordförande: Mikael Jonsson omval för (1 år) 

Kassör utanför styrelsen: Lars Örtengren omval för (1 år) 



Övriga ledamöter: Sven-Erik Hjalmarsson och Gunnar Astergren (2år) 

Styrelsesuppleanter: Jan Engström och Pontus Jonsson (1år) 

15§ Val av revisorer och suppleanter. 

Omval av Christina Holmgren och Linda Öhrman (1år) 

Suppleanter Gunder Karlsson och Anders Söderlund (1 år) 

16§ Val av jakttillsyningsmän. 

Denna punkt ströks då vi tidigare bestämt att inte ha några eftersom ingen har 

utbildning. 

17§ Val av valberedning. 

Omval av Ewa Stuge(sammankallande) Gunder Karlsson och Håkan Olofsson. 

18§ Övriga frågor. 

1.Från den 21/8 till 31/10 pågår en björninventering där alla uppmanas att samla in 

så mycket björnspillning som möjligt. Både jägare och andra.  

2. Skjutbanan har besiktigats och stämman beslutade att tilldela pengar till 

åtgärderna som måste vidtas. 

Skjutbanan öppnas fredag den 9 augusti och är sedan öppen onsdagar och fredagar 

fram till jaktstart från kl.18.00. 

3. Jan Engsröm ska prata med Petter angående Sveaskogs arrende gällande 

småviltsjakt. 

4. Ewa ges tillåtelse att inte skriva ut jaktkort om inte jägaren på något sätt kan 

bevisa att arrendet är betalat. 

5. En ny slaktgrop måste grävas då det inte är säkert att nuvarande grop ligger på 

rätt område. Säljaren måste informeras om att gropen finns. Olika platser 

diskuterades. När plats bestämts gräver Sven-Erik.  

19§ Mötet avslutas. Ordförande tackar alla som kommit till stämman.  

 

 



Sekreterare: Siv Örestig                                        Ordförande: Mikael Jonsson 

 

 

 

 Justerare: Arne Hellgren                         Justerare: Christer Johansson  


