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GETTJÄRNS VVO

Verksamhetsberättelse ftir Gettj ärns VVO säsong en 20 I I -20 12

Styrelsen s sammansättning:

Ordforande: ReinoNilsson
Vise ordf: Tomas Nilsson
Sekreterare: LeifDanielsson
Kassör: Magnus Svahn
Ledamot: Gururo Sjöberg

Suppleanter: OlleEriksson
Nisse Larsson

Revisorer: Kenneth Reinholdsson
Leif Andersson

Gettjärns VVO bestar av ca. I I I medlemmar, varav 85 är fastighetsägare samt har en areal av 4137 ha.

Området ingår i Fryken-Rottnens älgskötselområde. ÄSO är ca 19600 ha och består av VVO och andra jaktområden
mellan Fryken och Rottnen. Länsfyrelse har antagit stadgar och ett interimårsmöte har hållits, ord årsmöte kommer att
hållas i aug. Dessutom har ett antal samrådsmöten hållits, bla. med anledning av den samordnade lo-djursjakten.

Älgavskjutningen minskade något. (Gettjåirn 6,0/1000 ha, Samarbetsomr 5,6/1000 ha, Kretsen 4,911000 ha)
Av licensen på 33 (33) sköts 25st (27)Yuxna l4 st (l5st) dessutom l1 kalvar (12 st). Det motsvarar en avskjutning på
6,0 älgarll000 ha (6,5/1000 ha) vilket är 2 st mindre än loregående år. Kalv 44% (44%)
Något mindre med observationer enligt "älgobsen" sen foregående år, men över medel på de senaste l0 åren.
Ojämn ftrdelning med dålig tillgång i norr och god tillgång i söder, flera kapitala tjurar synliga, en skjuten.

Observationer av varg har giorts vid ett flertal tillftillen inom VVO, bla. var "Skugghöjdsreviret',en grupp på minst 6 st.
vargar inne och slog älg. Ingen vargjakt var lovlig dema vinter. Lodjursjakt bedrevs samoröat 111"4 ungranrunde områden,
bristen på snö fiirsvåradejakten.

Ingen trafikolycka med vilt har kommit till styrelsens kännedom forutom någon där viltet klarat sig oskadat.

Ett 50-tal saltstenar har placerats ut, några ensilagebalar placerades ut, men tack vare den milda o snöfattiga vintern var
de inte så frekventerade.

I vuxet djur har tilldelats de markägare som inte deltagit i älgjakten, eller arrenderat ut sin mark.

Gettjärn "krossade" allt motstånd i KM älgslqtte med lagseger samt la beslag på de 3 forsta placeringarna individuellt

Hemsidan ftjr WO är i verksamhet, vi lorsöker hålla den så aktuell som möjligt.

Beträffande avskjutning av vilt under säsongen har styrelsen uppskattat antalet till l0 rådjur, l5 harar,
1.5 rävar, 7 tjäder, l5 grävlingar, 8 bäwar, 4 måndar, 10 minkar samt ett 50-tal kråkor, skator o kajor.
Älgar sköts 25 st. (Gettjåirn 2l sr) (Bräcka 4 st.)

Styrelsen tackar ftir ftirtroendet och det goda samarbetet som varit rådande under året.



Gettjäms VVO Sida 1

Ti |Igån_ge! och_gkqlglgr (lqla4qqppg$

Gettjärns WO
Period: 2011-01-01 - 2011-12-31

Tillgångar

Kassa
Bankkonto

Summa tillgånoar

Skulder och eget kaPital

Eget kapital

Summa skulder och eqet kaPital

Analys av eget kapital 2011'12'31

Eget kapital vid årets början
Arets förlust
Ditt egna kapital ifirman den2011-12-31

Vid årets början
2011,-01-01

771,20
38728,45

39 499,65

Vid årets början
2011-01-01

39 499,65

39 499,65

Förändring
2011-01-01

- 2011-12-31

440,00
-18 565,75

-19 005,75

Forändring
2011-01-01

- 2011-12-31

-19 005,75

-'19 005,75

Preliminär rapport

Vid årets slut
2011-12-31

331,20
20162,70

20 493,90

Vid årets slut
2011-12-31

20 493,90

20 493,90

39 499,65
19 005,75
20 493,90

Visma Enskild Firma version 2012 02 2012-07-13 09.16
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Utgifter

- Övriga utgifter
- Kaffe, bröd och mat.

Annonser
- Viltuård
- Kostnader skytte

Summa utgifter:

Preliminär rapport

Gettjärns VVO
Period: 201 1-01 -01 - 201 1 -12-31

Resultat

lnkomster

- Momsfriforsäljning
- Övriga inkomster, momsfria

Summa inkomster:

14 850,00
9 389,00

24 239.00

Förlust

12 338,75
20 679,00

1 416,00
6 859,00
1 952,00

43 244,75

-19 005,75

visma Enskild Firma version 2012 02 2012-07-1 3 09 1 4



REVISIONSBERATTELSE
GETTJÄRNS VVO

Vi har granskat ftireningens räkenskaper och ftrvaltning frr jaktåret 20II120I2.
Cnanskningen har ufttrts enligt god revisionssed.

Vi tillstyrker
- att verifikationer bokftirts enligt god redovisningssed.
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsf,rihet för räkenskapsåret.

Gettjzirn 2012-07-13

Kenneth Reinoldsson
RevisorRevisor
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