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Tid:
Plats:

Protokoll
Ord. Jaktstämma

2014-08-02 kl. 15.00
GYDA, Gettjäm

Antal delt: 30 st.

sl
Mötets öppnande Viltvårdsområdets ordfi)rande Reino Nilsson hälsade välkommen.

faställande av Styrelsens forslag till dagordning fi)redrogs och godkändes.

dagordning

s2
Parentation lJnder ärethar ingajaktkamrater avlidit.

$3
Val av mötes- Till ordforande lor mötet valdes Reino Nilsson.

ordforande

$4
Val av mötes- Till sekreterare for mötet valdes Leif Danielsson.

Sekreterare

ss
Val av just- Att jämte ordfiirande justera dagens protokoll utsågs Torbjörn Johansson och

eringsmän Per-Rune Eriksson.

s6
Godkännande Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. Annons inflord i
av kallelse Sunne-N1'tt9l7 och på hemsidan.

s7
Godkännande Följande lorändringar har kommit till styrelsens kännedom och presenterades

av fastighets på stämman:
och röstlängd

Ny fastiehetsäeare
Svineberg 1:111 dgare Tomas Larsson

Svineberg I:46+l:96 ägare Rothson Fastighetslovaltning AB
Svineberg 1:44 ågare Monica Werner

Åndrad areal
Södra Viken 1:8 dgarc Sunne Kommun (+1 t ha)

Norra Viken 1:17 ägare Gunborg Svensson (-1 tha)

Ovan nämnda lorändringar godkändes av stämman och inlordes i fastighets

och röstlängden. (f ( {'v -tJ



s8
Sektionsindelning Stämman beslutade att fortsätta ytterligare ett år med två sektioner, ndmligen

Gettjärnsektionen och Bräcka/Bobergsektionen. Sektionsindelningen gäller all jakt.

$e
Verksamhets- Verksamhetsberättelse for det gångna året foredrogs och godkändes.

berättelse

$10
Kassa och revi- Kassa och revisionsberättelse for det gångna året foredrogs och godkändes.

berättelse Utgående balans 20557 kr.

s11
Ansvarsfrihet Stämman beslöt i enighet med revisoremas forslag att bevilja styrelsen och

kassör ansvarsfrihet for det gångna verksamhetsåret.

$12
Val av ordforande Stämman omvalde enhälligt Reino Nilsson till viltvårdsområdets ordforande pä I ät

$13
Val av övriga Till styrelsemedlemmar valdes:

styrelse -med Tomas Nilsson 2 är
lemmar och Leif Danielsson I är

suppleanter Magnus Svahn I är
Gunno Sjöberg 2 är

Till styrelsesuppleanter valdes:
011e Eriksson
Nisse Larsson

omval
omval
omval
omval

omval
omval

s14
Val av revisorer Till revisorer omvaldes Kenneth Reinholdsson och Leif Andersson och till
och revisorsupp. revisorssuppleanter omvaldes Lennart Johansson och Andreas Jonsson.

sls
Ev. överskott från Det gångna året hade ett överskottpä3917,25 kr. Stämman godtog styrelsens

foreg. år ft)rslag att fora in det i ny balansräkning.

$16
Utgift och in- Ordf. presenterade en budget for det kommande året, vi ligger nu i bra balans

-komststat efter fiolårets höjning av jakträttsbevisen. Stämman antog styrelsens forslag på

inkomst och utgiftsstat.

ft. ito 7



Regler for jakt,
viltvård. inst. till
jaktledare.

Ar,vskjutningsbest

Val av jakt-
ledare

Trafikdödat
vilt

s18
Sektion Gettjäm:

Sektion Bräcka:

Ordinarie:
Biträdande:

Ordinarie:
Biträdande:

Ingvar Jansson

Leif Danielsson

Tom Kolm
Martin Danielsson

$17
Stämman ville ha samma regler som Riregående år. Fastslogs att det mesta är
reglerat via stadgarna.Inga instruktioner gavs till sektionernas jaktledare ang.
jaktens genomfiirande mm. Det beslutades att om felskjutning av älgtjur sker under
jakten får skytten inte behålla hornen.

Ingvar Jansson informerade från möten I ÄSO1Ätgskötselområde) och
Ärolctafs{ orden-Frykens Äl gft rvaltn ingsområde)
Älgstammen bedöms som vikande.
Älg: Beslut kommer att fattas på ÅSO årsmöte.

Stämman beslöt att ha foljande utgångsforslaget från Gettjärn VVO
Max 4,0 älgarll000 ha
Max en älgltillf;ill
- Avskjutningen bör vara 50 % kalv. Av de vuxna bör min. 60 oÄvatatjur

- Ko med2 kalvar, en kalv lovlig
- Ko med en kalv, en kalv lovlig
- Ensamt hondjur lovligt
- Tjurar med max 3 taggar mot skytten lovliga
- 4 st kapitaltjurar (6 taggar el. mer mot skytt) lovliga på hela ÅSO, 3 st i norr

(Tosseberg, Stöpafors S, Gräsmark Ö, Gettjärn o Sunne V VVO) 1 st i söder

(övr områden)
- Om tjur med 4-5 taggar mot skytt flålls räknas den som kapital.
Ang tjurama fordes det en diskussion då ev. något område går ifrån
utgångsforslaget, men beslöts lorsöka få ÄSO att gäpå utgångsfiirslaget.

övzucr vrLT:
Enli gt gällande j akttidtabell.

Sista anmälningsdag flor deltagande i älglakten (Gettjäms sekt.) är 4lI0

(omval)
(omval)

(omval)
(omval)

sle
Följande beslutades vad som gäller lor omhändertagande av trafikdödat vilt (Alg).
Olle Eriksson (omval) och Rolf Gatback (omval) valdes som ansvariga, de kallar på

lrjälp vid ev. eftersök, passkyttar, framdragning av älg, slakt.

Älg säljs internt inom området till medlemmar, endast en köpare per älg, han kan i
sin tur vidarefors äli a enl. turordningsli stan.

Turordningslistan cirkulerade på mötet där intresserade kunde skriva upp sig.

Pris fastläggs varje år på jaktstämma, För 2014-2015, 50 kr/kg slaktvikt.
Finns skador görs det ett rimligl avdrag ftir dessa, betalning sker till kassör.

Detta gäller hela Gettjärns WO (båda sektionerna)

flr r ,fi'u * 
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$20
Val av viltvårds- Till viltvårdgruppen omvaldes Hans Källsmyr (sammankallande), Karl-Olof
grupp Olsson, Torbjörn Johansson, Andreas Jonsson. Dessutom ingår Magnus Svahn

(ekonomin)
Här ingår bl.a. placering av saltstenar, övriga viltvårdåtgärder som området
själva kan göra, eller i samarbete med S: a Viken.
En viktig del är stödutfodring om det blir en hård vinter, inlorskaffa ensilage mm.

Det bestämdes också att under "slaktdagen" skall övrigt arbete typ viltvård,
tornbyggande m.m. göras under ledning av denna gupp.

Dessutom ingår åldersbestämning av f?illda älgar på hela WO.

Uppmanades återigen att inftir skörd sätta upp plastpåsar el. liknande i vallama lor
atträddatryckande kid, WO hjälper till med detta om vi får signaler innan.

s21
Älgskötsel Stämman beslöt att fortsatt vara ansluten till Fryken-Rottnen ASO.
område Som ord. representant från Gettjärns WO omvaldes Ingvar Jansson och som

suppleant omvaldes Reino Nilsson.
Årsmöte Äso ar 2618 19.00 Stöpafors gamla skola.

s22
Val av övnings- Till övningskjutledare omvaldes Andreas Jonsson och Olle Eriksson, vilka
skjutledare själva utser medhjälpare, Kassören ansvarar for övriga priser.

$23
Val av ombud till Andreas Jonsson valdes som ombud till Gräsmark JSK.

GJSK, banansv Informerades om att en nyckelbox till älgbanan finns uppsatt vid anslagstavlan

vissa år Koden ar de 4 sista siffrorna i Gräsmarks postnummer.
Tis, Fre o lördagar finns möjlighet att skjuta på trappbanan.

$24
Val av ombud Som ombud till jaktvårdskretsen omvaldes ordforande Reino Nilsson samt

tilljaktv.kretsen viceordforande.

$2s
Val av ansvarig Sekt Gettjörn
for markägarekött Beslöts att de markägare som inte jagar själva eller inte har sin mark utarrenderad

bestämning av skall erhålla älgkött. Stämman beslutade om 1 st. r,uxen älg.

antalet Det beslutades också att markägare enl. ovan får tilldelning varje år

Ansvarig till detta utsågs Gunno Sjöberg.

Sekt Bräcka/Boberg
Delas lika mellan jägare och markägare. Tom Kolm är ansvarig.

'i;



s26
Försäljning av Till lorsäljare av jakträttsbevis utsågs Magnus Svahn och Martin Danielsson.
jakträttsbevis Beslutades att priset skall vara 300 kr.

$.27
Jaktgästbevis Alg:

- Ej under lorstajaktveckan
* Anmäls senast 1 vecka innan jakttillf;ille till ord jaktledare.

- Jågare fär inbjuda max2 personer/säsong och en/tillftille och måste själv vara med
på jakten. Han ansvarar dessutom att gästen har godkänt skjutprov, tar del av PM
mm.

- Max 3 jaktgäster/jaktdag. Turordning enl. anmälan till ord. jaktledare.

- Avgift: 100 kr for gäst under 20 fu.300 kr for gäst över 20 är.

- Ingen köttilldelning till gästen.

- beslutet gäller for ett år.

Småvilt:
Beslöts att jaktgästbevis a 50 kr st. gällande en dag får lösas.

Totalt antal gästkort som får lösas är 5 st, varav max 2 st for älg.
För både ä1g och småvilt gäller att samtliga medlemmar med jakträttsbevis har rätt
att lösa dessa

Styrelsen gavs rätt att ev. överlåta älgjakt 1:a veckan till utomstående gäst flor 5000

kr på Gettjäms sekt.

s28
Ersättningar Stämman beslöt att styrelsen skall ersättas for bil och telefon

med foljande summor:
300 kronor vardera till ordforande, sekreterare och kassör.

$2e
Upp/överlåtelser Följande nya upplåtelser hade inkommit till styrelsen:

antagande av Christian Berggren (Småvilt) upplåtelse Stora Enso/Bergvik Skog
nya medlemmar Lina Elfirelin (Småvilt) upplåtelse Stora Enso/Bergvik Skog

Jason Hannon (All jakt) upplåtelse Henrietta Hedelin

inga nya överlåtelser gjordes under det gångna året:

Stämman beslöt enhälligt att godkänna de nya upplåtelserna samt att anta dem som

nya medlemmar i foreningen, och de hälsades samtidigt välkomna.

s30
Val av val- Till valberedning omvaldes Sven Dahlgren, Rolf Gatback och Andreas Jonsson.

beredning Sammankallande är Sven Dahlgren.
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Tid o plats for
älgjaktsmöte
samt samman-
kallande

Obligatoriskt
skjutprov

Rovdjursjakt
och rävjakt

Val av ansvarig
fijr inventeringar

[Jngdoms-
Ansvarig

s31
Ingvar Jansson utsågs att sammankalla til1 skyttetävling lördagen 4:e oktober på

jaktskyttebanan i Gräsmark mellan kl. 13.00 och 15.00

Han skall även sammankalla till möte for deltagare i årets älgiakt på Gyda lör.
tut0 kl. 16.00
Anmälan for hur många som skall äta buff6n på mötet 1l/10 skall också göras

senast vid skyttetävlingen 4/10 vilken bekostas av deltagama själva, prel pris 150

kr.

$32
Stämman beslutade att fortsätta med det obligatoriska skjutprovet. Kraven är

öljande: En mallserie på 3 skott med älgjaktsvapnet och jakt ammunition inom 20

cm på minst 80 meters avstånd. Den godkända serien skall sitta inom träffområden
på en älgfigur.
Provet får skjutas när som helst, och skall skriftligen intygas.
InQget skall vara jaktledare tillhanda senast på älgiaktsmötet 11 okt.

Gäller båda sektionerna.

Torsdagar har Gettjärn tillgång till jaktskyttebanan

s33
Stämman beslutade att genomfiira områdesjakt på lodjur under forutsättning att de

blir lovliga flor jakt. Detta motiveras med de minskande småviltstammarna.
Stämman beslutade även att jakten kan bedrivas samordnat inom samarbetsområdet

(Älgskötselområde) För att få medverka i jakten krävs att deltagarna har stadgenlig
jakträtt inom något av områdena. Separata jaktgästbevis kommer att finnas till
jakten.

Stämman beslutade att områdesjakt på björn kan bedrivas enl. de bestämmelser som

anges från länstyrelsen.

Då regelverket mm kring vargjakt ännu inte är klart beslöt stämman att ge styrelsen

fullmakt att besluta senare när forutsättningarna är klara. Motivationen till jakt är

bl.a. vinterns många vargbesök kring tamdjursbesättningar.
Det kan bli aktuellt med ett infomöte dagama flore en ev. vargjakt.

Tomas Nilsson utsågs till sammankallande och ansvarig flor genensamhetsjakt på

räv. Denna jakt gäller hela WO, inga sektionsgränser. Varje jägare åger rått att

inbiuda en utomstående jägare via ett separat jaktgästbevis.

Kallelse via hemsida.

s34
Som ansvarig lor inventeringar omvaldes Ingvar Jansson och Leif
Danielsson.
Ingvar meddelade att det troligen blir en ny spillningsinventering kommande

vårllorsommar.

s3s
Till ungdomsansvariga omvaldes Andreas Jonsson och Olle Eriksson.

Gettjäms WO bidrar med 20 kr/jakträttsbevis till kretsens ungdomsveksamhet'
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s36
Efterlakt for Stämman beslutade att hänskjutafrägantill älgiaktsmötet for beslut hur de båda

Hundforare sektionema skall ha det med efterjakt ftir hundlorare pä älgkalv.

s37
Delgivning av Fullständigl stämmoprotokoll utsänds till samtliga styrelsemedlemmar,
stämmans beslut jaktledare. Dessutom finns protokoll uppsatt vid floreningens slaktbod.

o kommande Kallelse till nästa års ordinarie jaktstämma kommer att ske i Sunne-nytt.

kallelse För övriga fastighetsägare och medlemmar finns protokollet tillgängligt på

hemsidan, alt. via styrelsen.
www.gettjamsvvo.se

$38
Motioner samt Per Sigurdsson ansökte om utökad areal i fastighet/röstlängden på fastigheten

Inkomna skriv Gettjärn 1:39 gällande vattenarealen i sjön Rottnen.
Detta avslogs av stämman då ingen precis areal kunde anges.

$3e
Arbetsdagar Gettjärnssekt: jägare i Gettjärnsektionen skall delta i minst 2 av 3 arbetsdagar

infor älgjakten. Finns inte möjlighet att deltaga skall kontakt tas med jaktledare i
god tid öre älgf akten, har deltagare inte hört av sig senast 14 sept (sista arbdag),

betalar han250 kr for varje utebliven arbetsdag (max 500 kr)
Vid älgjaktsmötet redovisas antal uteblivna arbetsdagar och betalning sker i
samband med lorsta kötthämtningen.
Årets arbetsdagar:
lör. 23 Aug. k1.08.00 samling slaktbod
lör. 6 Sept. kl. 08.00 samling slaktbod
sön. 14 Sept kl 08.00 samling slaktbod

Deltagare som är 70 år och äldre behöver ej varu med i arb i skogen, utan kan

tilldelas annat arb ex. vid skaktboden.

Bräckasekt: Lör dag 20 I 9

$40
Skottpengar Beslutades attha samma skottpengar som ifiol på foljande vilt:

Räv och Bäver 200 kr
Grävling och Mård 100 kr
Mink 50 kr
Kråka och Skata 20kr

Under det gångna året betalades det inte ut något.

fK z Qtt
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Ovriga frågor

Mötets avslut

Justeras:

Reino Nilsson

s41
Uppmanades återigen att fore skörd sätta upp något i vallarna dagen innan, eller vid
lämplig tidpunkt ftir att undvika att tryckande kid blir ihjäl körda. Hjälper gäma till
med detta från WO.

Uppmanades också att rapportera in rovdjurs observationer, vad gäller ex. lo bygger
en ev. jakttilldelning helt på hur många familjegrupper som säkerställs.

Per-Ola Persson fick i uppdrag att undersöka intresset filr en intem jaktstig och
tillsammans med andra ev. anordna en sådan under enkla forhållanden.

Peter Engelbrektsson fick i uppdrag att tillsammans med viltvårdsgruppen titta på

om det skulle kunna anläggas viltåker.

KM i älgskytte kommer att anordnas i Ransbysäter.

Kusinema Svahn lyckönskades då de under denna helg sk1-uter landslagstest i skeet.

s42
Ordforande tackade for den goda uppslutningen och önskade en trevlig jaktsäsong,

därefter forklarade han mötet lor avslutat.

Vid protokollet:

-<-rc,k-I
Torbjöm Johans Per-Rune Eriksson


