
16 AUGUSTI 2018

Protokoll från

Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma
2018

Tid och plats

16 augusti 2018, Bagarstugan, Norra Svartbyn

Närvarande

Ulla Hedlund
Simon Vestin
Jonas Backman
Erik Larsson
Kent Larsson
Peder Hansson
Anders Robbegård  
Lars Hjerpe                                  

Jan Ruuth
Björn Sandström
Marianne Ericksson-Westin
Johan Rydekull
Christer Ström
Tommy Robén
Jonas Nordlander
Björn Sandström

§ 1

Jaktstämmans öppnande

Ordförande Björn Sandström hälsade medlemmarna i Svartbyns Viltvårdsområde 
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.
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§ 7

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

Peder Hansson och Jonas Backman valdes till justeringsmän för Jaktstämman.

§ 8

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Ordförande Björn Sandström föredrog verksamhetsberättelsen samt den ekonomis-
ka rapporten. Verksamhetsåret resulterade i ett underskott av 1 081 kronor och be-
hållningen på kassa/bank uppgick till 66 469 kronor.

Jaktstämman godkänner verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.

§ 9

Revisorernas berättelse

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

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Jaktstämman beviljar Styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 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 Ulla Hed-
lund och Christer Ström.

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 (om-
val), Johan Rydekull (omval). Jaktstämman beslutar i enlighet med valberedning-
ens 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
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§ 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 plane-
ring. 

d) Jaktledare, tillika sammankallande, för respektive jaktlag utses före jaktens 
början.

e) Fördelning av marker till respektive jaktlag. För året jagar Södra laget på den 
södra sidan och Norra 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 
samt älgobservationer för de första två veckorna.

h) Björn får jagas from 21 augusti. Under älgjakten ska samråd ske med jaktleda-
re. Vid skjuten björn tillfaller skinnet och köttet skytten. Kostnader för chips-
märkning och övriga kostnader åvilar skytten. Yrkesjägare har rätt att beträda 
VVO för att fullfölja jakt efter björn, dock ska jaktledare eller styrelsemedlem 
kontaktas.

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 1 augusti och 15 augusti på Bredåkers skjut-
bana. 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, gräv-
ling, mårdhund)

l) Fungerande jaktradio är ett krav vid älgjakt.

m) Övrig jakt enligt jakttabell

Jaktstämman beslutar fastställa regler för jaktutövning och viltvård samt instruk-
tioner (PM) för jägare och jaktledare.
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§ 18

Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret

Ordföranden föredrog förslag till budget för verksamhetsåret. Enligt budgetförsla-
get uppgår intäkterna till 11 000 kronor och kostnaderna till 11 000 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 och Britt-Marie Lindqvist fastigheter en-
ligt bifogad karta.

§ 23

Nya medlemmar

Inga nya medlemmar att rapportera.

§ 24

Övriga frågor

Arrende av mark från Bodens kommun

Ordföranden informerade att ingenting nytt finns att rapportera från kommunen.

Gemensam 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 jakt-
lag över hela marken
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Jaktstämman beslutar att gemensam jakt får ske om de båda lagen så kommer 
överens under jakttiden.

Hantering av slaktrester

Viktigt att slaktrester tas om hand på ett bra sätt. Ett alternativ är att slaktresterna 
lämnas på Bodens Återvinning. Om slaktresterna lämnas i skogen ska dessa grävas
ned.

§ 25

Mötets avslutas

Ordföranden förklarade Jaktstämman 2018 för avslutad.

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

………………………………….           …………………………………..
Peder Hansson                           Jonas Backman
Justerare Justerare
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