
$x
Mötets öppnande Viltvårdsområdets ordforande Reino Nilssorr hälsade välkommen.
faställande av Styrelsens förslag till dagordning föredrogs och godkändes.

dagordning

GETTJAR,^/,S WO

Tid:
Plats:
Antal delt:

Parentation

Val av mötes-
ordförande

Anmälan mötes-
sekreterare

Val av just-
eringsmän

Godkännande
av kallelse

Godkännande
av fastighets
och röstlängd

Frotokoll
Ord" Jaktstärnrna

2016-08-06 kl. 15.00
GYDA, Gettjäm
23 st.

$2
Under året har Kjell Johansson och Gunnar Thyberg avlidit och de hedrades
med en tyst minut.

$3
f ill ordförande för rnötet valdes Tomas Fingal.

$4
Till sekreterare för mötet anmäldes Leif Danielssoir.

$5
.Att jäffite ordftrande justera dagens piotokoll utsågs Andreas Jonsson och
Viktor Svahn.

s0
Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. Annons införd i
Sunne-Nytt l3l7 och på hemsidan.

$7
Följaniie florändringar har kommit till styrelsens kännedorn och presenterades
på stämman:

Inga förändringar har kommit till styrelsens kännedorn och stämman hade heller
inget tillägga och godkände fastighets och röstlängden.

';
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$8
Sektionsindelning Stämrnan beslutade att fortsätta 1'tterligare ett år med två sektioner" nämligen

Gettjärnsektionen och Bräcka/Bobergsektionen. Sektionsindelningen gäller all jakt.

$e
Verksamhets- Verksamhetsberättelse för det gångna aret foredrogs och godkändes.

berättelse ''

$10
Kassa och revi- Kassa och revisionsberättelse för det gångna året föredrogs ocir godkändes.
berättelse Utgåencle Lralaras 37100 kr.

$11
Ansvarsfrihet Stämrnan beslöt i enighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen och

kassör ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret.

$12
Val av ordförande Stärnman omvalde enhälligt Reino Nilsson till viltvårdsområdets ordforande pä I är

$13
Val av övriga Tiii styrelsemedlemmar valdes:
styrelse -xned 'l'oinas l;rngal 2 är
lemmar och Nils l,arsson 2 är
suppleanter

Sedan fi olåret kvarstår:
Leit'Danielsson I år
Magnus Svahn 1 år

Till styrelsesuppleanter valdes :

Olle Eriksson
Ciunno Sjöberg

ornval
nyval

omval
nyvai

$n4
Val av revisorel Till revisorer omvaldes Kenneth Reinholdsson och l-eif Andersson och till
och revisorsupp. revisorssuppleanter omvaides Lennart Johansson ooh Andreas Jonsson.

$rs
Ev. överskott fiån Det gångna året hade ett överskott på 1518,50 kr. Stämrnan godtog styrelsens
töreg. år förslag atr ltira in det i ny balansräkning.

$16
Utgift och in- Styrelsen zurser att nuvarande buffert i kassan kan vara bra och {tireslår
-kornststat ofrirändrii'r pris på jakträttsbevisen.

Stärnrnan antog styrelsens forslag på inkomst och utgiftsstat.
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$t7
Regler ftr jakt, Fastslogs att det mesta är reglerat via stadgarna.
viltvård. inst. till Inga instruktioner gavs till sektionernas jaktledare ang.
jaktledare. jaktens genomförande mm. Det beslutades att om felskjutning av äigtjur sker under

jakten far skyten inte behålla hornen.

Awskjutningstrest Ingvar Jansson informerade från möten i ÄSO(Ätgskötselområde) och
Äf OlCtafsfi orden-Frykens Äl gf<irvaltningsområde)

Ä1g: Beslutet fiån ÄSO ar fötjande:
Max 3,0 älgarl1000 ha
Avskiutningen bör vara 50 oÄkalv. Av de vuxna bör rnin. 50 Yo varutjur
- En älg/tillftille
- Ko need 2 kalvar, en kalv lovlig
- Ko med en kalv, en kalv lovlig
- Ensarnt hondjur lovligt
- Tjurar med max 3 taggar mot skytten lovliga
- 4 st kapitaltjurar (6 taggar el. mer mot skytt) lovliga på hela ÄSO, 3 st i norr

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

Sista anmälningsdag for deltagande i älgjakten (Båda sekt.) är sön 2/10

övnrcl vILT:
Enligt gällande j akttidtabell.

VILTVÅRD:
Till vi ltvårdgruppen onavaldes Hans Källsmyr (sammankallande), Karl-Olof
Olsson, Torbjörn Johansson, Andreas Jonsson, Kristoftbr Danielsson. Dessutom
ingår Magnus Svahn (ekonomin)
Här ingår bl.a. placering av saltstenar, övriga viltvårdåtgärder som området
själva kan göra, eller i sarnarbete med S: a Viken.
En viklig del är stödutfodring om det blir en hård vinter, införskaffa ensilage mm.
Det bestämdes också att under "slaktdagen" skall övrigt arbete typ viltvård,
tornbyggande m.m. göras under ledning av denna grupp.

Dessutom ingår åldersbestiirnning av fällda älgar på hela VVO.

Uppmanades återigen att inftir skörd sätta upp plastpåsar el. liknande i vallarna för
att iädda tryckande kid, VVO hjälper till med detta om vi far signaler innan.
För de som är på gång att slå rneddela detta till viltvårdsgruppen alt. jaktledarna.

$18
Val av jakt- Sektion Gettjärn: Ordinarie: Ingvar Jansson (omval)

Biträdande' *

Sektion Bräcka: Ordinarie: Tom Kolnl

(nyval)

(omval)
Biträdande: Marlin Danielsson (omval)

* Besluiades att en gruppledare fi'ån ansvarig grupp på aktuellt jaktområde går in
som bitråidande j aktledare.

Följande bitradande jaktledare utsågs: Reino Nilsson, Andreas Jonsson och Mats

ledare

Gunnalssrln"
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$le
Trafikdödat Följande beslutades vad sorn gäller for ornhändertagande av trafikdödat vilt (Älg).
vilt Oile Eriksson (omval) och Rolf Gatback (omval) valdes som ansvariga, de kallar på

h"iälp vicl ev. eftersök, pässkyttar, framdragning av älg, slakt.
;\lg säljs internt inom ,cmrådet till medlemmar, enclast en köpare per älg, han kan i
sin tur viclareftjrsälj a enl. turordningslistan.
T'urordningslistan fanns på mötet där intresserade kunde skriva upp sig.
Pris fbstläggs varje år på jaktstämma, För 2016-20tr7, 55 kn/kg slaktvikt.
Finns skador görs det ett rimligt avdrag ftir dessa, betalning sker till kassör.
Detta gäller hela Gettjärns VVO (båda sektionerna)

$2CI
Älgskötsel Stämrnan beslöt att fortsatt vala ansluten till Fryken-Rottnen ÄSO.
område Sorn ord. representant från Gettjäms VVO omvaldes Ingvar Jansson och som

suppleant omvatrdes Reino Nilsson.

$2r
Val av övnings- 'fill öl'ningskjutledare ornvaides Andreas .tronsson ooh Olle Eriksson, vilka
skjutledare sjaiva utser medtrjälpare, dessa ansvarar också för tävlingspriser.

$22
Val av ombud till Andreas Jonsson omvaides som ombud till Gräsmark JSK.
GJSK, banansv Torsdagar har Gettjärns VVO banorna.
vissa år Ti.s, Fre o lördagar finns möjlighet att skjuta på trappbanan.

$ 2-3

Val av ombud Som. ombud tiltr jakt'',,årdskretsen cmvaldes ordftirande Reino Nilsson sarnt
till jaktv.kretsen vice ordfiirande Tomas Fingal.

$24
Hantering av F{ela Vlt'{):
markägarekött Fga. rnindre avskjutning av älg beslöts för att i stället ge altrt fler rnarkägare (som
samt ansvarig inte har sin mark upp/överlåten) allt rnindre köttandel så skänker.jägama i år 5000

kr till canserfonden eller liknande
Summan är tänkt att framledes regleras efter planerad avskjutning.
Fjumman delas propocioneriigt neellan sektionerna
Ansvariga slaktgruppen/slal:tbodförenings kassör och j aktledare.

$25
Försäljning av Tiil försäljare av jakträttsbevis utsågs Magnus Svahn och Andreas Jonsson.
iakträttsbevis }Jeslutacles att priset skall vara 300 kr.
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$26
Jaktgästbevis Älg:

- Ej under lörsta jaktveckan

- Anmäls senast 1 vecka innan jakttiilf;ille till ord jaktledare.

-.trägare får inbjuda max2 personer/säsong och enltillf;ilie och måste själv vara med
påiakten" Han ansvarar dessutom att gästen har godkänt skjutprov, tar del av PM
rylnn.

- Max 3.jaktgäster/jaktdag. T'urordning enl. anmälan till ord. jaktledare.

- Avgi{l: tr00 kr fcir gäst under 20 är.300 kr för gäst över 20 år.
* Ingen köttilldeining till gästen.

- beslutet gäller for ett år.

Srnåvilt:
IJeslöts att.iaktgästbevis a 50 kr st. gällande en dag far kisas.

Totalt antal gä.stkort som far lösas är 5 st, varav max 2 st för ä1g.

För både älg och småvilt gäller att samtliga medlemmar med jaktrattsbevis har rätt
att lösa dessa

Stvrelsen gavs rätt att erz. överlåta älgjakt t:a veckan till utomstående gäster ftir
5000 kr/gäst på Gettjärns sekt.

$27
Ersättningar Stämman beslöt att styrelsen skall ersättas for bil och telef,on

rned 1öi.jan'le summor:
300 kicnol vardera till ordförande. sekreterare och kassör.

$?8
Upp/överlåtelser FöljanCe ny upplåtelse hade inkommit till styrelsen:
antagande av Olle Erii<sson (Älgf ak| upplåtelse Arne Larsson 75 ha
nya medlemmar

Följande nya överlåtelser gjordes under det gångna året
Ai'rrel-arssontilllvlagnusSvalui Markägareöverlåtelse
iViagnus Svahn till Peter Svahn Familjeöverlåtelse
Claes Hallgren till Äke Jonsson Markägareöverlåtelse
Ftråkan Ryen till Leif Nilsson Markägareöverlåtelse

Ståneman beslöt enhälligt att godkänna den nya upplåtelsen samt att anta dem som
nya medleminar i ftireningen, ocle de hälsades sanTtidigt välkornna.

$äe
Val av val- f iii valberedning oitrvaides Sven Dahlgren, liolf Gatbacir och Andreas Jonsson.

beredning Sa.ttrinankaliancte är Sven Dahlgren.

$30
Tid o plats för Ingvar Jansson utsågs att sammankalla till skyttetävtriing lördagen 8:e oktotrer på

älgjaktsrnöte jaktskyuebanan i Gräsmark mellan kl. 13.00 och 15.CI0

o skyttetävling Fian skall även sarnnaankalia till möte för deltagare i årets älgiakt på Gyda lör.
8i10 kl. I6.00
lrrunälan för hur många som skali äta buffen på rnöte{ E/l0 skall göras senast2ll0.
(Fiekcst;r:s slälva).
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$3i
Obligatoriskt Stämman beslutade att forlsätta med det obligatoriska skjutprovet. Kraven är
skjutprov föl.iande: En mallserie på 3 skott med älgjaktsvapnet och jakt amrnr.rnition inom 20

cm på minst 80 meters avstånd. Den godkända serien skall sitta inom träftbmråden
på en älgfigur.
Provet far skjutas när som helst, och skall skriftligen intygas.
trrctvget skull varu jaktleilare tillhandu senust på tilgjaktsmötet I okt.
Gältrer båda sektionerna"

Upprnanades att även träningskjuta på löpande måI.

'fcrsctagar irar Gettjärn tillgång till jaktskyttebanan

ii"32
Rovdjursjakt Stämman beslutade att genomftira områdesjakt på lodjur under förutsättning att de
och rävjakt blir lovliga för jakt. L)etta motiveras med de minskaacle sriråviltstamrnarna.

Stärnrnan beslutade även att jakten kan bedrivas samordnat inorn samarbetsområdet
(Äigskötsclområde) För att få medverka i jakten krävs att deltagarna har stadgenlig
jair.tl:itt inom något av ornråclena. Separata.jaktgästbevis 1 kr, kommer att finnas till
jakten.

Stärnman beslutade att områdesjakt på björn kan bedrivas enl. de bestämmelser som
anges från länsstyrelsen.

Då regelrzerket mm kring vargiakt ännu inte är klait beslöt stärnrnan att ge styrelsen
{irlirilakt att beslula senare när förutsättningarna är k^lara.

Det lcan bli aktuelit med ett infbmöte dagarna ftire en ev. vargjakt.

il,f{}tivationen till rovdjursjakten är btr.a. vinterns rnånga vargbesök kring
tarridj ursbe sättningar:.

Tornas Fingal utsågs till samrnankallande och ansvarig liir genensamhets.jakt på räv.
IJre'nna jakt gäiler hela VVO, inga sektionsgrrinser. Varje jägare äger rätt att inbjuda
en utornsfående jägare via ett separat jaktgästbevis.
i( alleise via hemsida.

$33
Val av ansvarig Som ans,-'arig för inventeringar omvalcles trngvar Jansson och Leif
forinventeringar r,aanierlsson.

$ 3.{
Ungdoms- -iill ungdonrsansvauiga omvaldes Anclreas Jonsson och Olle Eriksson.
Ansvarig i,iersliits aci. skänka 2tikrlsältjakträttsbevis till kretsens ungdomsverksamhet.

$,3s
Efterjakt för Stäinn"ran bestrutade att hänskjuta frågan till älgjaktsmötet för beslut hur de båda
Hundförare sektionerna skall ha det mecl efterjakt for hundförare på älgkalv.

W Ä-3 
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fi 3s
Delgivning av F'u1iständigt stämmoprotokoll utsänds till samtliga styrelsemedlemrnar, jaktledare
stämmans beslut och valberedning. Dessutom finns protokoll uppsatt vid löreningens slaktbod.
o kommande Kalielse tiil nästa års ordinarie jaktstämma kommer att ske i Sunne-n14t.
kallelse För övriga fastighetsägare och medlemmar finns protokollet tillgängligt på

iaer:nsidan, alt" via stylsls.n.
wrnw.geitjarnsvvo.se

!i37
Motioner samt ,rin trörfi'ågan fiån vårt älgskötselområde ang. ev. bilclande an kronhjor"t-
Inkornnaskriv ski)isriiolnri;deharinkornmit.

Detta fanris också med i katrlelsen till årets stämma, så markägaresiclan är
ini'o:r"r'erade"

Sfiimman beslutade att VVO skall ingå om sådant trildas.

fisn
Arbetsdagar Gr:{.tjärmsselrt: jägare i Gettjärnsektionen skall delta i minst 2 av 3 arbetsdagar

r.nliir iilg;ikten. Fiuns inte inöjlighet att deltaga skali kontakt las ri:ed jaktledare i
gcd tici tiire äigiakten, har cieltagare inte hört av sig senast I1 sept (sista arbdag),
l:ei.a,la.r tum25U kr för varje utebliven arbetsdag (rnax 500 kr)
VirS ärgjakrsmötet redovisas antal uteblivna arbetsclagar och betalning sker i
sanrband i"ned f,crrsta kötthärntningen"
Arets a.rbetsciagar:
lör. 27 Aug. k1.08.00 samling straktbod
sön. 4 Sept. kl. 08.00 samling slaktbod
r ön. i 1 Sept kl 08"00 samling slaktbod

Jar-tletliirr-- inf'*rirreracle om aft en arbetsclag är rnins[ 6 tiru.

;)e,ltagarc scln är 70 år och äidre behövel ej vara n"red i arb i skogen, utan kan
tilir.ietras ar*ial arb, ex" vicl skaktboden.

IJråiek*scå{t: ?

id.i1)
Skottpengar iSeslutactres att följande skottpengar [retalas rrt:

llåi,e,: 300 k'
,i{ä-r 200 k'r
t-irii.l,l,ilir4 cch lviård 1t)0 kr
]/link 50 kr
ii"rå.ka ogh Skaia 2A kr

Under det gångna året betalades det ut 800kr (4 rävar).

)el upp,rnanacles också att öka jakttrycket på bäver runt kanalen i Gettjärn där den
r;riillel liil slcaCa"
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Övriga frågor

Mötets avslut

Justeras:

Tomas Fingal Ordf.

li4u
KM i älgskytte kornrner att anordnas i Tomthult l7 sept"

Int-ormerades om att ledhunds-Sll som alrangeras sön 7/8 kommer att ha en
provrutn på vårat områdö.

It{ils Larsson ansvarar för hernsidan, har ni något som skall in på den maila Nisse

$ i-19 ,t.,1eJ g.åu@sm aiLqa-ru

$+I
Ordfrirande tackade mötesdeltagarna och önskade en trevlig jaktsäsong, därefter
fijrklarade han mötet för avslutat.

Andreas.fonsson Viktor Svahn

protokollet:


