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Fö rs las till dueordnins

1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning
2. Farentation
3. Val av ord{tirande för mötet
4. Val av sekreterare itir mötet
5. Val av 2 justeringsmän
6. Godkännande av stämmans kallelse
7. Godkännande av fastighet och röstlängd
8. Sektionsindelning
9. Verksamhetsberättelse
10. Kassa och revisionsberättelse
1 1. Ansvarsfrihet ftir styreise och kassör ,3 r\
12.Yal av styrelsens ordförande ftir verksamhetsåret 20f9/20t4

- 13. Val av styrelseledamöter, vice ordf., sekr, kassör, ledamot samt2 suppleanter

! 14. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter
15. Anviindning av eventuellt överskott från föregående ar
16. Styrelsens ftirslag till utgift och inkomststat
i 7. Fastäiiande av regler för jaktutövningen, avskjutningsbestämmelser och viitvård samt

instruktioner for j aktledare
18. Val avjaktledare
19. Rutiner för omhändertagande av trafikdödat vilt samt ansvarig
20.Yal av viltvårdsgrupp och sammankallande
21. Älgskotselområde o val av representanter tiån Gettjärns VVO, ordinarie o suppleant
22.Yal av övningskjutledare, och sammankallande till intema tävlingar, priser
23.Yal av ansv. ftir jaktskyttebanan i Gräsmark de år Gettjärns VVO har tillsynen, samt

ornbud till Gräsmark JSK.
24.Yal av ombud till jaktvårdskretsen

25.Yal av ansvarig ftir markägarekött, samt bestämma antalet
26.Yal av jaktkortsfbrsäljare, samt priser för dessa

27. Jaktgästbevis
28. Ersättning till styrelse
29. Upplåtelser och överlåtelser av.iakträtter inom VVO:t samt antagande av nya

medlemmar
.- 30. Överlåtelse jaktratter S:a Viken

31. Val av valberedning
32.'f 1d och plats 1-ör älgjaktsmöte och sklttetävling samt sammankallande
3 3. Obligatoriskt skjutprov
34. Rovdjursjakt och rävjakt
35. Val av ansvariga lor inventeringar
36. Val av ungdomsansvariga
37. Efterjakt for hundförare på älgkalv
38. Delgivning av jaktstämmas och styreisens beslut samt kailande tiil jaktstiimma

39. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar samt inkomna skrivelser
40. Arbetsdagar inför älgiakten
41. Skottpengar
42. Övigafrågor
43. Mötet avslutas



GETTJARNS VVO

Verksamhetsberättel se lor G ettj ärns VVO säsong en 20 12-20 1 3

Styrelsens sammansättning:

Ordltirande: ReinoNilsson
Vise ordf: Tomas Nilsson
Sekreterare: LeifDanielsson
Kassör: Magnus Svahn

Ledamot: Gunno Sjöberg

Suppleanter: OlleEriksson
Nisse Larsson

Revisorer: I(enneth Reinholdsson
Leif Andersson

Gettjärns VVO består av ca. I 13 medlemmar, varav 85 är fastighetsägare samt har en areal av 4137 ha.

Första verksamhetsåret i det nybildade Fryken-Rottnen älgskötselområde har genorrfofts, arealen på området är 19550

ha. Styrelsen består av en representant från varje ingående VVO/ÄO. I höst skall ev. en ny plan for avskjutningen
lämnas in. Dessutom har några samrådsmöten hållits, bla. med anledning av den samordnade lodjursjakten.

Sp i I lningsinventering genomfördes under ltirsommaren.

Älgavskjutningen minskade. (Gettjärn 4,1/1000 tra, ÄSO 4,411000 ha, Kretsen 4,3/1000 ha)
Av planen på 25 sköts 17st (25) Vuxna 9 st (14st) dessutom 8 kalvar (l I st). Det motsvarar en avskjutning på 4, 1

älgar/1000 ha (6,0/1000 ha) vilket är 8 st mindre än ltiregående år. Kalv 47% (44%)
Berydligt mindre rned observationer enligt "älgobsen" sen ftiregående år, och under medel på de senaste i0 åren.

Jämnare fordelning med avskjutning över området detta år , kapitala tjurar synliga, ingen skjuten. Obs av kronhjort.

Spårobservationer av varg har gjorts vid ett flertal tillftillen inom VVO. Ingen vargiakt var lovlig denna vinter. Lodjursjakt
bedrevs samordnat med angränsande områden (resultatlöst) Fullskjutet i länet redan florsta dan.

Ingen trafikolycka med älg har kommit till styrelsens kännedom, dock några med rådjur. 3 älgar har hittats döda

Ett 50tal saltstenar har placerats ut samt några ensilagebalar som lags ut.

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

I KM älgskytte vanns lagsegern av Gettjärn återigen och en 3:e plac individuellt. Bra deltagande i interna tävlingen där
Kristoffer Danielsson tog en inteckning i vandringspriset.

Hemsidan för VVO är i verksamhet, vi lorsöker hålla den så aktuell som möjligt.

Beträffande avskjutning av vilt under säsongen har styrelsen uppskattat antalet till 12 rådjur, 10 harar,
l5 rävar,5 tjäder, l5 grävlingar,5 bävrar,4 mårdar, l0 minkar samt ett 50-tal kråkor, skator o kajor.
Älgal sköts 17 st. (Gettjäm i4 st) (Bräcka 3 st.)

Styrelsen tackar fiir fortroendet och det goda samarbetet sorn varit rådande under året.

För Gettjärns VVO.
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GeftjämsWO

Gettiärns WO
Period: 2012-01 -01 - 2012-12-31

Tillgångar

Kassa
Bankkonto

Summa tillqånqar

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Summa skulder och eqet kaoital

Analys av eget kapital 2012-12-31

Eget kapitalvid årets bö{an
Arets förlust
Ditt egna kapital i firman den 2012-12-31

Vid årets början
2012-01-41

331,20
20162,70

20 493,90

Vid årets början
2012-01-O1

20 493,90

20 493,90

Förändring
2012-01-01

- 2012-12-31

838,00
4691,75

-3 853,75

Förändring
2012-01-01

-2012-12-31

-3 853,75

-3 853,75

Preliminär rapport

Vid årets slut
2012-12-31

1169,20
15 470,95

16 640,15

Vid årets slut
2012-12-31

16 640,15

16 640,15

20 493,90
3 853,75

16 &0,15

Visma Enskild Firma version 2012.02 2013-07-11 23.04



Gettiäms VVO Sida 1

lnkomster och utgifter (resultatrapport)

Preliminär rapport
Gettjärns WO
Period: 2012-01-01 - 2A12-12-31

lnkomster

- Momsfriförsäljning
- Övriga inkomster, momsfria

Summa inkomster:

Utgifter

- Övriga utgifter
Gåvor

- Kaffe, brtid och mat.
- Annonser
- Viltvård
- Kostnader skytte

Summa utgifter:

Förlust

Resultat

11 800,00
11 560,00

23 360,00

7 019,75
1522,00

12126,0A
1522,00
3 024,00
2 000,00

27 213,75

-3 853,75

Visma Enskild Firma version 2012.02 201&07-1123.04



Revisionsberättelse Gettiärns WO
2012 qr3.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och förvaltning för jaktåret
2012/2OL3.

Granskningen har utforts enligt god revisionssed.

Vi tillstyrker

Att verifikationer bokfcirts enligt god redovisninssed.

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Gettjärn 2AL3-07-1,I
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