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En tyst minut

Ordförande påkallade en tyst minut för under året bortgångna Jan-Ola Mo-
berg, Börje Moberg och Leo Kopponen.

§ 1

Jaktstämmans öppnande

Ordförande Björn Sandström hälsade medlemmarna i Svartbyns Viltvårds-
område välkomna och förklarade Jaktstämman öppnad.

§ 2

Godkännande av kallelse till stämmen

Jaktstämman godkänner kallelsen till stämman. 

§ 3

Godkännande av dagordning

Jaktstämman godkänner föreslagen dagordning

§ 4

Fastställande av röstlängd

Närvarolistan godkändes som röstlängd av Jaktstämman. 

§ 5

Val av ordförande för jaktstämman

Björn Sandström valdes till ordförande för Jaktstämman.

§ 6

Val av sekreterare för jaktstämman

Ulla Hedlund valdes till sekreterare för Jaktstämman.

§ 7

Val av två justerare, tillika rösträknare, att justera dagens
protokoll

Peder Hansson och Kalle Winter valdes till justeringsmän för Jaktstämman.

§ 8

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Ordförande Björn Sandström föredrog verksamhetsberättelsen samt den eko-
nomiska rapporten. Verksamhetsåret resulterade i ett överskott av 3 604 kro-
nor och behållningen på kassa/bank uppgick till 67 550 kronor.

Jaktstämman godkänner verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.



§ 9

Revisorernas berättelse

Jan Ruuth föredrog revisionsberättelsen enligt vilken revisorerna tillstyrker 
att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Jaktstämman beviljar Styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhets-
året.

§ 11

Val av styrelseordförande på ett år

Valberedningens förslag är Björn Sandström som styrelseordförande på ett 
år 

Jaktstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Val av två styrelseledamöter på två år

Valberedningens förslag till två styrelseledamöter på två år är omval av 
Marianne Ericsson-Westin och Roger Widman

Jaktstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13

Val av två styrelsesuppleanter på ett år

Valberedningens förslag till två styrelsesuppleanter på ett år; Tommy Robén 
(omval), Johan Rydekull (omval). Jaktstämman beslutar i enlighet med val-
beredningens förslag

§ 14

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år

Valberedningens förslag till två revisorer på ett år; Jan Ruuth (omval) och 
Kaleb Nilsson (omval). Inga förslag till revisorssuppleanter

Jaktstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag

§ 15

Val av två valberedare

Till val av valberedare beslutar Jaktstämman Håkan Larsson och Simon 
Westin.

§ 16

Val av säljare av jakträtts- och gästjakträttsbevis

Till säljare av jakträtts- och gästjakträttsbevis beslutar Jaktstämman Christer
Ström.



§ 17

Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt
instruktioner för jaktledare

a)  PM för jaktledare gäller

b) Instruktion för jaktledare gäller 

c) Älgjakt bedrivs enligt jakttabell och i övrigt enligt respektive jaktlags 
planering. 

d) Jaktledare, tillika sammankallande, för respektive jaktlag utses före jak-
tens början.

e) Fördelning av marker till respektive jaktlag. För året jagar Norra laget på 
den södra sidan och Södra laget på den norra sidan. 

f) Årets älgtilldelning är 7 vuxna djur och 7 kalvar. 

g) Respektive lag utser ansvarig som rapporterar skjutna älgar till Christer 
Ström.

h) Ingen björnjakt 2017

i) Skjutprov inför älgjakt enligt styrelsens förslag nedan. Jaktkort lämnas ej
ut förrän godkänd skjutserie har uppvisats samt giltigt arrendeavtal.  
Möjlighet till gratis skjutning har anordnats den 12 augusti och 19 augus-
ti på Bredåkers skjutbana. Inskjutning av jaktvapen med jaktammunition 
obligatoriskt och anordnas separat dag. Räv, grävling och mårdhund får 
skjutas under pågående älgjakt. Anmälan omgående till jaktledare via 
jaktradio.

j) Fasan fredas

k) Ersättning utgår med 100 kr vid uppvisande av skjutna predatorer (räv, 
grävling, mårdhund)

l) Fungerande jaktradio är ett krav vid älgjakt.

m) Övrig jakt enligt jakttabell

Jaktstämman beslutar fastställa regler för jaktutövning och viltvård samt in-
struktioner (PM) för jägare och jaktledare.

§ 18

Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret

Ordföranden föredrog förslag till budget för verksamhetsåret. Enligt budget-
förslaget uppgår intäkterna till 14 000 kronor och kostnaderna till 14 000 
kronor.

Jaktstämman beslutar godkänna förslag till budget.

§ 19

Fastställande av avgifter

a) All jakt 500 kronor. Ingen fällavgift tas ut i år.

b) Småviltjakt 300 kronor



c) Gästjaktkort 50 kronor, efter tredje kortet 30 kronor/jakttillfälle

d) Nytillkommen älgjägare erlägger 300 kronor i slakthusavgift

e) Markägararrende 10 kronor/ha och år vid minst 5 års upplåtelse

Jaktstämman beslutar fastställa avgifter enligt punkt 19 a) – 19 e).

§ 20

Framställningar från Styrelsen och motioner från medlemmar

Motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit från medlemmar. 

§ 21 

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser från medlemmarna.

§ 22

Fridlysning av mark

Fortsatt fridlysning råder på Lars Hjerpes fastigheter, Svartbyn 6:9, 7:49, 
Boden 11:25, 5:54 samt Britt-Marie Lindqvist fastigheter, Svartbyn 6:15, 
8:53.

§ 23

Redovisning från arbetsgrupp Nytt slakthus

Frågan bordläggs tillsvidare med anledning av Bodens kommuns uppköp av 
mark och arrendet ännu ej klart.

§ 24

Nya medlemmar

Ny medlem är Henrik Larsson.

§ 25

Övriga frågor

Arrende av mark från Bodens kommun 

Ordförande Björn Sandström informerade om att Svartbyns VVO kommer 
att kunna arrendera uppköpt mark av Bodens kommun. Arrendeavtal ännu 
inte klart men med kommunens medgivande får jakt 2017 bedrivas av Svart-
byns VVO. Uppsägning pågår av Kommunens mark på Gammeläng (cirka 
500 ha) med nuvarande arrendator Kronan. När detta är genomfört får Svart-
byns VVO möjlighet att arrendera marken.

Gemensamt jakt

Med anledning av att det är väldigt få jägare i respektive lag som jagar efter 
de första veckorna föreslås ett samarbete mellan lagen som i princip innebär 
ett jaktlag över hela marken



Jaktstämman beslutar att gemensam jakt får ske om de båda lagen så kom-
mer överens under jakttiden.

Säkerhetsåtgärd mot obehöriga under jakt

Som säkerhetsåtgärd till året älgjakt föreslås att Roger Widman får i uppdrag
att införskaffa 10 skyltar med ”Jakt pågår” och sätts upp på lämpliga ställen.

Jaktstämman beslutar att Roger Widman får i uppdrag att införskaffa 10 
skyltar ”Jakt pågår”.

Skrivelse till Sävast VVO

Med anledning av den störning som ibland upplevs när jägare tillhörande 
Sävast VVO använder Ronningsvägen för att ta sig till sin jaktmark föreslås 
en skrivelse till Sävast VVO där deras jägare uppmanas visa större hänsyn 
vid genomfart och parkering efter Ronningsvägen.

§ 26

Mötets avslutas

Ordföranden förklarade Jaktstämman 2017 för avslutad.

……………………………………..       …………………………………
Björn Sandström Ulla Hedlund
Mötesordförande Mötessekreterare

………………………………….           …………………………………..
Peder Hansson                           Kalle Winter
Justerare Justerare
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