
GETTJÅRNS WO

Tid:
Plats:
Antal delt:

Mötets öppnande
faställande av
dagordning

Parentation

Val av just-
eringsmän

Val av mötes-
ordfiirande

Val av mötes-
sekreterare

Godkännande
av kallelse

Godkännande
av fastighets
och röstliingd

Protokoll
Ord. Jaktstämma

2011-08-06 kl. 15.00
Gyda, Gettjiirn
34 st.

$1
Viltvårdsområdets ordftirande Reino Nilsson hälsade välkommen.
Styrelsens ftirslag till dagordning foredrogs och godkändes.

$2
Ingen medlem har avlidit under det gångna året.

$3
Att jämte ordftjrande justera dagens protokoll utsågs Arne Larsson och

Sven Dahlgren.

$4
Till ordftirande ftir mötet valdes Reino Nilsson.

$s
Till sekreterare ftir mötet valdes Leif Danielsson.

$6
Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. Annons inftird i
Sunne-N1'tt I3l7 ochpå hemsidan.

s7
Följande fiiriindringar har kommit till styrelsens kännedom och presenterades

på stämman:

Nya fastighetsägare
Gettjärn l:120 ägarc

Svineberg 1:19 ägare

Terje Kopperud
Tomas Nilsson
Anne-Christin Fingal

Ovan nämnda ftirändringar godkändes av stämman och inftirdes i fastighets

och röstlåingden, och de hälsades samtidigt välkomna som fastighetsmedlemmar.
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s8
Sektionsindelning Stämman beslutade att fortsätta ytterligare ett år med två sektioner, nämligen

Gettj iirnsektionen och Bräcka/B obergs ektionen.

se
Verksamhets- Verksamhetsberättelse ftir det gångna året ftiredrogs och godk?indes.

berättelse

s10
Kassa och revi- Kassa och revisionsberättelse for det gångna året föredrogs och godkåindes.

berättelse Utgående balans 39500 kr.

s11
Ansvarsfrihet Stiimman beslöt i enighet med revisorernas ftirslag att bevilja styrelsen och

kassör ansvarsfrihet fiir det gångna verksamhetsåret.

$12
Val av ordftirande Ståimman omvalde enhälligt Reino Nilsson till viltvardsområdets ordftirande pä | är

$13
Val av övriga Till styrelsemedlemmar valdes:

styrelse -med Tomas Nilsson 1 ar omval
lemmar och Leif Danielsson 2 ät omval
suppleanter Magnus Svahn 2 åLr omval

Gunno Sjöberg 1 år omval

Till styrelsesuppleanter valdes :

Olle Eriksson omval
Nisse Larsson omval

$14
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 fran Det gångna aret hade ett överskottpä7 617r50 kr, stiimman godtog styrelsens

ft)reg. år ftirslag om att ftira in den i ny balansriikning'
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$16
Utgift och in- Ordf. presenterade en budget ftjr det kommande året. Stämman antog styrelsens

-komststat ftirslag på inkomst och utgiftsstat.

$17
Regler ftir jakt, Stämman ville ha samma regler som ft)regående år. Fastslogs att det mesta är

viltvård. inst. till reglerat via stadgarna. Inga instruktioner gavs till sektionernas jaktledare ang.

jaktledare. jaktens genomftirande mm. Det beslutades att om felskjutning av älgtjur sker under
jakten får skyten inte behålla hornen.

Sista anmälningsdag ft)r deltagande i älgiakten (Gettjärns sekt.) är Ill0

s18
Val av jakt- Sektion Gettjåirn: Ordinarie: Ingvar Jansson (omval)

ledare Biträdande: Leif Danielsson (omval)
Biträdande: Magnus Svahn (omval)

Sektion Bräcka: Ordinarie: Leif Nilsson (omval)
Biträdande: Magnus Norrman (omval)

sle
Trafikdödat Följande beslutades vad som gäller ftir omhiindertagande av trafikdödat vilt (Alg)

vilt Ulf Magnusson och Rolf Gatback omvaldes som ansvariga, de kallar på hjälp vid
ev. eftersök, passkytar, framdragning av älg, slakt.

Älg saljs intemt inom området till medlemmar, endast en köpare per älg, han kan i sin

tur vidarefiirsälj a enl. turordningslistan.
Turordningslistan cirkulerade på mötet där intresserade kunde skriva upp sig.

Pris fastläggs varje år på jaktstämma, För 2011-2012,45 kr/kg slaktvikt.
Finns skador görs det ett rimligt avdrag ft)r dessa, vikten dokumenteras av helst en

styrelsemedlem och ord. jaktledare. Betalning sker till kassör.

Detta gäller hela Gettjiirns VVO (båda sektionerna)

$20
Val av viltvards- Till viltvårdgruppen omvaldes Hans Källsmyr (sammankallande), Karl-Olof
grupp Olsson, Torbjörn Johansson, Andreas Jonsson. Dessutom ingar Magnus Svahn

(ekonomin)
Hiir ingår bl.a. placering av saltstenar, övriga viltvardåtgärder som området

själva kan göra, eller i samarbete med S: a Viken.
En viktig del tir stödutfodring om det blir en hård vinter.
Det bestämdes också att under "slaktdagen" skall övrigt arbete typ viltvård,
tornbyggande m.m. göras under ledning av denna grupp.

Gruppen har redan nu f;irdigställt ensilagebuntar som kan användas i vinter.

Dessutom ingår åldersbestämning av ftillda älgar.
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Älgskötsel
område

Avskjutnings-
bestämmelser

Val av övnings-
skjutledare

Val av ombud till
GJSK, banansv
vissa år

Val av ombud
till jaktv.kretsen

Val av ansvarig
ftir markägarekött
bestämning av
antalet

Försäljning av
jakträttsbevis

$21
Reino informerade allmänt om älgskötselområde, hur det fungerar mm.

Stämman tyckte att samarbetet med angråinsande jaktområden fungerar bra och vill
ansluta sig till älgskötselområde som nu är under bildande inom ftirutvarande
samarbetsområde.

Som representant från Gettjiirns VVO valdes Ingvar Jansson.

s22
Reino Nilsson informerade lite om samarbetsområdet. Ärets licens är 17 vuxna
och 16 kalvar. Stämman gav styrelsens representanter på kommande samrådsmöten

fullmakt att tillsammans med angränsande områden bestämma avskjutningen.

Utgångsftirslaget är folj ande :

- Max en älg/tillftille
- Avskjutningen bör vara 50 % kaiv. Av de

- Ko med2 kalvar, en kalv lovlig
- Ko med en kalv, en kalv lovlig
- Ensamt hondjur lovligt

vuxna bör max 50 % vara tjur

- Tjurar med max 2taggar mot skytten lovliga
- En kapitaltjur / VVO lovligt (6 taggar el. mer mot skyt)
- Om tjur med 3-5 taggar mot skytt ftills räknas den som kapital.

övzucr vILT:
Enligt gällande j akttidtabell.

s23
Tillövningskjutledare omvaldes Andreas Jonsson och Olle Eriksson, vilka
själva utser medhj älparc, Kassören ansvarar for övriga priser.

s24
Tomas Nilsson valdes som ombud till Gräsmark JSK.

$2s
Som ombud till jaktvårdskretsen omvaldes ordförande Reino Nilsson samt

vice ordftirande.

s26
Seh Gettjdrn
Beslöts att de markägare som inte jagar själva eller inte har sin mark utarrenderad

skall erhålla älgkött. Ståimman beslutade om I st. vuxen älg.

Ansvarig till detta utsågs Gunno Sjöberg.

Seh Bräckn/Boberg
Delas lika mellan jägare och markägare. Jaktledare är ansvarig.

s27
til fiirsaljare av jakträttsbevis utsågs Magnus Svahn och Magnus Norrman.

Beslöts att ha priset oforändrat 200 kr.
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Jaktgästbevis

Ersättningar

Upp/överlåtelser
antagande av
nya medlemmar

$28
Ätg:

- Ej under ftirsta jaktveckan

- Anmäls senast 14 dagar innan jakttillfiille till ord jaktledare.

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

- Max 3 jaktgasterljaktdag. Turordning enl. anmälan till ord. jaktledare.

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

- Ingen köttilldelning till gästen.

- beslutet gäller ftlr ett ar.

Styrelsen gavs rätt att ev. vidareöverlåta älgiakt 1:a veckan till utomstående gäst ftir
5000 k.

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

Totalt antal gästkort som får lösas är 5 st, varav max2 st fiir ä1g.

För både ä1g och småvilt gäller att samtliga medlemmar med jakträttsbevis har rätt

att lösa dessa

s2e
Stämman beslöt att styrelsen skall ersättas fttr bil och telefon
med fiiljande summor:
300 kronor varderatill ordfiirande, sekreterare och kassör.

$30
Föliande nya upplåtelser hade inkommit till styrelsen:

Lars Kynning (alg)
Fredrik Eriksson (älg)

upplåtelse Stora Enso/Bergvik Skog
upplåtelse Torbj örn Johansson

Följande nya överlåtelser gjordes under det gångna aret:

fyik.lattgast (Ätg t:a veckan) Överlåtare Gettj2ims VVO (markäg.)

Bertil Mattsson (Älg efterj+småv) Överlåtare Gettjärns VVO (markäg.)

Leif Nilsson (Alg25lt0) Örrerlåtare Magnus Norrman (markäg)

Tomas Nilsson (Ale25ll0) Öuerlätare Leif Nilsson (familj)

På Lars H:son Nilsson överlåtelse pä75 ha till Gettjåirns VVO som är löpande

beslöts att överlåta småviltjakt samt efterjakt på älg till Bertil Mattsson for 1500 kr.

Styrelsen fick mandat att ev. överlåta ord. älgjaktsveckan vid senare tillftille. ($28)

Stiimman beslöt enhälligt att godkänna de nya upplåtelserna och de giorda

överlåtelserna samt att antadem som nya medlemmar i foreningen, och de hälsades

samtidigt välkomna.
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$31
Val av val- Till valberedning omvaldes Sven Dahlgren, Rolf Gatback och Andreas Jonsson.
beredning Sammankallande iir Sven Dahlgren.

$32
Tid o plats ftir Ingvar Jansson utsågs att sammankalla till skytetävling lördagen I oktober på
älgjaktsmöte jaktskyttebanan i Gräsmark mellan kl. 13.00 och 15.00

samt samman- Han skall även sammankalla till möte ftir deltagare i årets älgjakt på Gyda fre.7ll0
kallande kl. 18.00

Annons kommer i Sunne-Nytt

s33
Obligatoriskt Stämman beslutade att fortsätta med det obligatoriska skjutprovet. Kraven är
skjutprov ftiljande: 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 fär skjutas när som helst, och skall skriftligen intygas.
Intyget skall vara jaktledare tillhanda senast på iilgjaktsmötet 7 okt.
Gäller båda sektionerna.

Torsdagar har Gettjärn tillgång till jaktskyttebanan i Gräsmark.

s34
Rovdjursjakt Ståirnman beslutade att genomfiira områdesjakt på lodjur under fiirutsättning att de

och rävjakt blir lovliga ftlr jakt. Detta motiveras med de minskande småviltstammarna.
Stiimman beslutade även att jakten kan bedrivas samordnat inom samarbetsområdet
(Ålgskötselområde) För att få medverka i jakten krävs att deltagama har stadgenlig
jakträtt inom något av områdena. Separata jaktgästbevis kommer att finnas till
jakten.

Då regelverket mm kring vargjakt åinnu inte är klart beslöt stiimman att ge styrelsen

fullmakt att besluta senare niir ftirutsättningarna iir klara. Motivationen till jakt iir
bl. a. vintems många vargbesök kring tamdj ursbe sättningar.
Det kan bli aktuellt med ett infomöte dagarna ftire en ev. vargjakt.

Tomas Nilsson utsågs till sammankallande och ansvarig ftir genensamhetsjakt på

räv. Denna jakt galler hela VVO, inga sektionsgriinser. Varje jägare äger fttt att
inbjuda en utomstående jägare via ett separat jaktgästbevis.

Kallelse via hemsida.

s3s
Val av ansvarig Som ansvarig ftir inventeringar omvaldes Ingvar Jansson och Leif
ftir inventeringar Danielsson.
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s36
Ungdoms- Till ungdomsansvarig omvaldes Andreas Jonsson och Olle Eriksson.
Ansvarig Beslöts att skänka 10 krlsålt jakträttsbevis till kretsens ungdomsverksamhet, beslöts

också att områdets representanter yrkar på en höjning till20 kr vid kommande
kretsårsmöte.

s37
Efterjakt fiir Stämman beslutade att anta styrelsens ftrslag ang. efterjakt ftir hundftirare, se nedan

hundftirare Hundftirare med hund yngre än 4 är ges möjlighet att jaga och f;illa en 1 älgkalv
själv efter att sektionen avslutat jakten ftir året.
Villkor:

o Hund och hundftirare skall deltaga hela älgjakten, även ev. efterjakt.
o Om hundftirare jagar pä annat hållniir sektionen jagar anses det ej som

giltigt fiirfall.
o Max 1 kalv per hund
o Kött från ftillda kalvar tillfaller samtliga hundftirare som dr med 1:a jaktveckan
o Styrelsen och ord. jaktledare bestämmer var jakten kan bedrivas.
o Hundftirarnas efterjakt beslutas varje år på stämma med ev. justering eller

kompletering.

$38
Delgivning av Fullstiindigt sttimmoprotokoll utsåinds till samtliga styrelsemedlemmar,
stämmans beslut jaktledare. Dessutom finns protokoll uppsatt vid ftlreningens 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.gettjarnswo.se

s3e
Motioner samt Inga inkomna skrivelser fanns. Styrelsen hade önskemål om att få in
inkomna upplåtelsekontrakt (anende) lite tidigare än stiimmodatum, allra helst före ll7.
skrivelser

$40
Utlottning på in- Enligt stlimmobeslut skall de sbm inlämnat ifrllt jakträttsbevis i rätt tid delta i
låimnat jakträtts- utlottning av två st. gratis jakträttsbevis.

bevis Detta underlättar betydligt ftir att få rätt avskjutning statistik.
Nytt ftir i ar var att ståimmodatum var sista inlämningsdag och det visade sig funka
bra.

Årets vinnare blev: Rolf Gatback och Peter Svahn.

$41
övriga frågor Beslutades attha samma skottpengar som ifiol på ftiljande vilt:

Räv och Bäver 200 kr
Grävling och Mård 100 kr
Mink 50 kr
Kråka och Skata 20kr
Under det gångna året betalades det ut 1500 kr.
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Beslöts att jägare i Gettjärnsektionen skall delta i minst 2 av 3 arbetsdagar inft)r
älgjakten. Finns inte möjlighet att deltaga skall kontakt tas med jaktledare i god tid
ftire älgjakten, har deltagare inte hört av sig senast 18 sept (sista arbdag), betalar
han250 kr ftjr varje utebliven arbetsdag (max 500 kr)
Vid älgjaktsmötet redovisas antal uteblivna arbetsdagar och betalning sker i
samband med ftirsta kötthtimtningen.
Årets arbetsdagar:
lör. 3 Sept.

sön. 11 Sept.
lör. 17 Sept

k1.08.00 samling slaktbod
kl. 08.00 samling slaktbod
kl 08.00 samling slaktbod

Mötets avslut

Justeras:

Vid 1:a arbetsdagen avsätts folk till bygget av vindskydd.

Luftgeviirskytte hålls varannan söndag kl. 17.00 i Gettjärns skola.

Beslutades om att ordna en älgfest även i ar. 3000 kr samt kött avsätts ftjr ändamålet.

Festkommite valdes: Reino Nilsson, Magnus Svahn och Mats Gunnarsson

Ätgtruna som kommer in senare i jakten kan ej ta fiir givet att direkt fä gä. Vid tvist
ang. hundar beslutar styrelse och jaktledare.

Hemsidan funkar bra, önskemål fanns om "länk" till Gräsmark N:a VVO

Möjlighet att skjuta björnprov finns på Gräsmark jakskyttebana 1ör 13/8 fom kl
10.00

$42
Ordftirandefiirklarade mötet ftir avslutat.

Vid protokollet:

C.C -anielsson


