
GETTJ/LRNS WO Protokoll
Ord. Jaktstämma

Tid: 2018-08-05 kl. 15.00

Plats: GYDA, Gettjiim
Antal delt: 29 st.

$1
Mötets öppnande ?iltvårdsområdets ordforande Reino Nilsson hälsade välkommen'

fastiillande av styrelsens fiirslag till dagordning frredrogs och godk?indes'

dagordning

$2parentation önder året har Roland Danielsson, sven Persson och Kjell Green avlidit och de

hedrades med en tYst minut.

s3
Val av mötes- ti11 ordforande fiir mötet valdes Tomas Fingal'

ordfiirande

$4
Anmåilan mötes- till sekreterare for mötet anmåildes Leif Danielsson'

sekreterare

$s
val av just- Att jåimte ordfiirande justera dagens protokoll utsågs Bo Gunnarsson och

! eringsmåin Mats Gunnarsson'

$6
!. Godkiinnande Konstaterades att kallelse till ståimman skett i behörig ordning' Annons inford i

av kallelse Sunne-Nytt lllT ochpå hemsidan'

$ 7 . L ,--t-^^^2++itl -1.'-aloa-c lränncr les
Godkiinnande Ftit3*a" fiiriindringar har kommit till styrelsens kiinnedom och presenterac

av fastighets På ståimman:

och röstlzingd 
Lisa Halvarsson Ny ägare till sandnåis 3:4

Robert TelbY

Per-Ola Persson Ny ägare till Getnåis 1:43

Getniis 1:39
Gettjärn 1:10

Gettjåirnsbotten 1:61

Boberg 1:7 G ,f/ #W



AntonVikström Nyägaretill Gettjärn 1:116

Emilia Karlsson

K Nilssons Måleri AB ägare till Gettj?irnl:38
Gettjärn l:ll7

Lars Lindboe Ny ägare till Svineberg 1:95

Elise Nordlien

Dessa fiiråindringar godkiindes av ståimman och ftirdes in i fastighetslröstlåingden

$8
Sektionsindelning ötei*** beslutade att fortsätta ytterligare ett år med två sektioner, niimligen

Gettjiirnsektionen och Bräcka,/Bobergsektionen. Sektionsindelningen gäller atl jakt.

$e
Verksamhets- Verksamhetsber?ittelse ftir det gångna fuet fiiredrogs och godkiindes.

beråittelse

$10
Kassa och revi- i<urru och revisionsberättelse for det gangna året ftiredrogs och godkiindes.

berättelse Utgående balans 53282 kr'
Fällavgifter betalas från Wo-kassan'

$11
Ansvarsfrihet sti-r"* beslot i enighet med revisoremas ftirslag att bevilja styrelsen och

kassör ansvarsfrihet fiir det gangna verksamhetsåret'

$12
.- val av ordforande ötii*-* omvalde enh?illigt Reino Nilsson till vilwårdsområdets ordftirande på I ar

s13
Val av övriga Till styrelsemedlemmar valdes:

styrelse -mJd Tomas Fingal 2 ät omval

lemmar och Nils Larsson 2 å$ omval

suppleanter
Sedan fi olåret kvarstår:
Leif Danielsson 1 år

Magnus Svahn I år

Till styrelsesuPPleanter valdes :

Olle Eriksson omval

Gunno Sjöberg omval

$14
val av revisorer iill revisorer omvaldes Kenneth Reinholdsson och Leif Andersson och till

och revisorsupp. revisorssuppleanter omvaldes Andreas Jonsson och nyvaldes Arne Larsson'

G ^4J4&



Ev. överskott fran
fiireg. år

Utgift och in-
-komststat

Regler for jakt,
viltvård. inst. till
jaktledare.

Awskjutningsbest

$ts
öet gångna året hade ett överskott pä7604 kr. Stimman godtog styrelsens

ftirslag att fiira in det i ny balansriikning.

$16
Styrelsen anser att nuvarande buffert i kassan kan vara bra och fiireslar

oföriindrat pris på jakhättsbevisen.

Stiimman antog styrelsens fibrslag på inkomst och utgiftsstat'

$17
Fastslogs att det mesta åir reglerat via stadgarna.

Inga instruktioner gavs till seltionernas jaktledare ang.

jartens genomf6rande mm. Det beslutades att om felskjutning av älgtjur sker under

jakten ffir skytten inte behålla hornen.

Ingvar Jansson informerade fran möten i ÄSO (Älgskötselområde) och ÄFO
(Glafsfi orden-Frykens Äl gforvaltningsområde)
Ny 3-årsplan har fastslagits.

Ä1g: Beslutet från ÄSO iir ftiljande:
Max 3,0 älgar/1000 ha
Avskjutringen bdr vara 50 % kalv. Av de vuxna bör min. 55 % vara tjur
- En älgltillfiille
- Ko med2 kalvar, en kalv lovlig
- Ko med en kalv, en kalv lovlig
- Ensamt hondjur lovligt
- Tjurar med max 3 taggar mot slgrtten lovliga
- 4 st kapitaltjurar (6 taggar el. mer mot skytt) lovliga på hela ÄSO, 3 st i norr

(Tosseberg, Stöpafors S, Gråismark Ö, Cet$am o Sunne V VVO) I st i söder

(öw områden)

Sista anmälningsdag frr deltagande i åilgiakten (Båda sekt.) åir sön 30/9

övrucr vILT:
Enli gt gällande j akttidtabell.

VILTVÅRD:
Till viltvårdgruppen omvaldes Hans Källsmyr (sammankallande), Karl-Olof
Olsson, Torbjörn Johansson, Andreas Jonsson, Kristoffer Danielsson. Dessutom

ingår Magrnrs Svahn (ekonomin)
Hiir ingårbl.a. placering av saltstenar, öwiga viltvårdåtgåirder som området

själva kan gör4 eller i samarbete med S: a Viken.
En viktig del iir stödutfodring om det blir en hård vinter, inftirskaffa ensilage mm.

Det besfiimdes också att under "slaktdagen" skall öwigt arbete typ viltvård,

tornbyggande m.m. göras under ledning av denna gupp.

Dessutom ingår åldersbeståmning av ftillda älgar på hela WO'

Uppmanades återigen att inftir skörd sätta upp plastpåsar el. liknande i vallarna ftir

utiiaaautryckande kid, WO hjåilpertilt med detta om vi frr signaler innan'

För de som åir på gang att slå meddela detta till viltvårdsgruppen alt. jaktledarna.
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Val av jakt-
ledare

Sektion Bräcka:

Trafikdödat
vilt

$18
Sektion Gettjåim: Ordinarie:

Bitråidande:
Biträdande:
Bitriidande:

Ordinarie:
Biträdande:

Ingvar Jansson
Magnus Svahn
Andreas Jonsson

Mats Gunnarsson

Tom Kolm
Olle Eriksson

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

(omval)
(nyvaD

Ålgskötsel
område

Kronhjort-
skötselomr

Val av övnings-
s$utledare

Val av ombud till
GJSK, banansv
vissa fu

Vat av ombud
till jakw.kretsen

åofi-" besrutades vad som gtiller fiir omhiindertagande av trafikdödat vilt (eb)'

olle Erikssoo to-rouiio"tr-[ojrcutuack (omval) vildessom ansvariga" de kallar på

ilåpä1". efterstik, passf5rttar, tTatugons 
av 49"1*1'

Deltagare ersätts;j i00 tt tot" detas mä[an samtliga deltagare från området som

deltagit.

Åtg *i6s internt inom området till medlemmar som löst jakträttsbevis aktuellt år'

Vuxen älg delas på;;;;;"; och kalv på 2 personer oavsett skador på tilg'

Intresselistaf;annspåmötetdiirintresseradekundeskrivauppSig.
pris fastliiggs varje a, på:ur.trrii*-", fiir 2018-2019, 60 kr/kg slaktvikt.

Finns skador gors dJ äuättrigt avdrag for dess4 betalning sker till kassör'

D"tt" g?iller näU Ceujarns WO (båda seltionerna)

$20
Stiimman beslöt att fortsatt vara ansluten ti11 Fryken-Rothren ÄSO'

som ord. ,"p.rr"oråt ii.,a" c.o:ars wo omvaldes Ingvar Jansson och som

suppleant omvaldes Reino Nilsson'

$ 21 r r-: ^,-^t-x+^^t^*-å'lo ÄÄr rri nrr fåtf
Ingvar informerade fran arbetet att bilda kronhjortskötselområde' där vi nu ffitt svar

fran länsstyrelse att ansökan lir mottagen, men att formellt bildande troligen inte

genom{tirs forrfu niista år'

Namnet a, nott r"o, å"ftjortskötselområde och omfattningen åir Fryken'Rothren

ÄSO och Gr?ismark viistra ÄSO, ca 40000 ha'

som representant ffin vårt wo valdes Andreas Jonsson som ordinarie och

Magnus Svatrn r;;;pp1;*t, d" fick också uppdraget att framfiira bärue spridning

i styrelse o"f, rrrppi"*iåt ta at enskilt WO inte har mer åin en representant'

$ 22 ^ r r-----^- ^^L rrll^ E-iLoonn wilka
Tiu övningskjutledare omvaldes Andreas Jonsson och olle Eriksson' vilka

;j-iiil;"; *.ohiatp*., dessa ansvaraf också ftir tiivlingspriser.

$ 23 r | ,:rr n-*^*^-t, rQrl
Andreas Jonsson omvaldes som ornbud till Grtismark JSK'

Torsdagar har Gettj åirns WO- b-anorna'

iir, rrJ" lördagar"finns möjliglret att skjuta på fiappbanan.

$24
Som ombud till jaktvfudskretsen omvaldes ordftirande Reino Nilsson samt

vice ordftirande Tomas Fingal' $,#,w



Hantering av
markägarekött
samt ansvarig

Förciiljning av
jakträttsbevis

Iaktgästbevis

Ersäthringar

Upplöverlåtelser
antagande av

nya medlemmar

s2s
HelaWO:
pga. mindre avskjutning ay zile.be$öts.for att i stiillet ge allt fler markägare (som

inte har sin mark *Jäi*raö dlt mindre köttandel så skåinker jägarna i år 5000

kr till canserfonden eller liknande

summan iif tiinkt att-framledes regleras efter planerad avskjuhing'

Summan delas proportionerligt mellan- sektionema

Ansvarigaslaktgrupperr/slaktbodfiireningskassörochjaktledare.

s26
iiu nir*ir3*. av jaktrtittsbevis utsågs Magnus svahn och Andreas Jonsson.

Beslutadå att priset skall vara 300 kr'

s27
Ä1g:

- Ej under fdrsta jaktveckan
_Anmiilssenastlveckainnanjakttillftilletillordjaktledare
* Jägare flar inbjuda ** Z p.töt"V*ii*te.oU "itiUfAle 

och måste själv vara med

på jakten. Han ansvarar dessutom att gtistå har godkiint skjutprov' tar del av PM

ffi* 3 jaktgåisterljaladae. r*9tdp"^g enl. anmåilan till ord' jaktledare'

- Avgift: 100 kr noJäeittäO"t 20 är-ioO n" frr gåist över 20 år' avgiften tillfaller

sektionen.

- Ingen köttilldelning till giisten'

- beslutet gäller ftir ett fu'

Småvilt:
g*tfOttattjaktgiistbevisa50krst'giillandeendagfärlösas'

Totaltantalgiistkortsomfärlösastir5st,varavmax2stfrråilg.
För både ?ilg och småvilt giiller att samtliga medlemmar med jakträttsbevis har rätt

att lösa dessa

Styrelsen gavs rätt att ev. överlåta älgiakt 1:a veckan till utomstående gäster för

SOOO trlgiist På Gettj?ims sekt'

s28
Stiimmanbeslötattstyrelsenskallersättasftirbilochtelefon
med fiiljande $rmmor:
iOO f,råo, vardera till ordfiirande, sekreterare och kassör.

$2e
Foi*d. ny upplåtelse hade inkommit till styrelsen:

Anders Mikaelsson (A1l jakt) upplåteke Stora/Bergvik skog 75ha

stora Enso har aviserat ett par nya upglfteller uiiltllde.småviltjakt' styrelsen fick

tu'makt 
"u 

goOtåäu d",,i (Adam Holm, Lennart Pettersson)

Nya fastighetsmedlemmar se $ 7'

Suimmanbeslötenhälligtattgodkåinnadennyaupp.lfelsensamtattantademsom
nya medlemmar iäå"i"g"",-och de håilsades sanrtidigt våilkomna'rc,.?.' W-_

Y"{- 
tt -Y



Val av val-
beredning

Tid o plats for
älgjaktsmöte
o slqrttetiivling

Obligatoriskt
skjutprov

Rovdjursjakt
och rävjakt

Till valberedning omvaldes sven Dahlgren' Rolf Gatback och Andreas Jonsson'

Sammankallande åir Sven Dahlgren'

l"ä* Jansson utsågs att sammankallatill slqrttetiivling lördagen 6:e oktober på

;"å-kyo;fu* i G,itismarkmellankl' 13'00 och 15'{X}

Han skall an.r ,*räoäia till mote ftir deltagare i årets älgiakt på Gyda 1ör'

6/10 kl. 16.00
Anmälanftirhurmångasomskallätabuffdnpåmötet6110skallgörassenast30/9.
I år står VVO fiir kostnadeh ftir maten'

$32
stiimman beslutade att fortsätta med det obligatoriska skjutprovet' Kraven?ir

fiiljande: pn matneJe pål ,tJr"-o aigird"up".t.:hlf ammunition inom 20

cm på minst 80 meters avstand. n"r, go&åioO" 
'ätittt 

skall sitta inom träJfområden

på en åilgfigur.
'Provet å, rt3"t* nålr som helst, och skall skriftligen intygas'

Intyget r*ott*roioi*io'" tiihanda senastpå frtgialrtsmötet 6 okl

Giiller båda sektionerna'

Uppmanades att även träningskjuta på löpande mål'

Torsdagar har Gettjåim titlgang till jaktstrgrttebanan

åfu* besrutade atr genomfora områdesjarct på rodjur under fiirutsätrning att de

;1i, i;lig. frr jakt. Deä motiveras med de minskande småviltstammarna'

Ståimmanbeslutadeävenattjakte"t*u"o'iuassamordnatinomsamarbstsområdet
(Älgskötsel"-råd");;;-"t 1ä medverka i jakten krävs att deltagama har stadgenlig

jufttatt inom något av omradena'

Stiimman beslutade att områdesjakt på bjöm kan bedrivas enl' de bestämmelser som

anges från l?insstYrelsen'

om det blir vargiakt beslöt sgimman att ge styrelsen fullmald att besluta senare ntu

fiirutsiituringarna ?ir klara'

Motivationen till rovdjursjakten är bl.a. vintems många vargbesök kring

tamdjursbesiittningar'

Tomas Fingal utsågs till sammankallande och ansvarig for genensamhetsjakt på räv'

Denna jakt gafferfJu VVO, irreu r"äo*gtä.rse1. Vaije jagare äger rätt att inbjuda

"" "Joåuta""Oe 
jägare via ett separat jaktgiistbevis'

Kallelse viahemsida och smsgruPP'

$34
Som ansvarig for inventeringar omvaldes Ingvar Jansson och Leif

Danielsson.

$3s
Tillungdomsansvarigaomya.l{esAn$reasJonssonocholleEriksson.
Beslöts an skiinka zliä]rärt j*trättsbevis till kretsens ungdomsverksamhet'"rrr"r";7 $k

Val av ansvarig
ftir inventeringar

Ungdoms-
Ansvarig



Efterjakt fttr
Hundftirare

Delgivning av

stiimmans beslut

o kommande
kallelse

Motioner samt
nkomna skriv

Arbetsdagar

SkottPengar

åff ** beslutade att håinskjura q?gT till älgiaktsmötet fii: beslut hur de bada

sekrionerna smrr rraäeiä"åäa.r:rLt for hundfrrare på älgkalv.

$rlrlr,*ur* ståimmoprotokoll utsåinds till samtliga styrelsemedlemmar' jaktledare

och valberedning.
Kallelsetilln?istaårsordinmiejaktstämmakommerattskeiSrmne.nytto
hemsida. För övriga fastighotsäg*" o"h;dlemmar finns protokollet ti1gåtngligt på

hemsidan, alt. via stYrelsen'

www.gettjarnswo'se

s38
ffi *otioner eller inkomna skrivelser fanns'

åläu"__ekt: jägare i Gettjiims:krionen skall delta i minst 2 av 3 arbetsdagar

infor älgiakten. Fi"", i"t" mojlighet.att;;hg" rt"u t 
"u1t 

tas med jaktledare i

sod tid fore älgiakten, har deltagare id.;il; sig senastg sept (sista arbdag)'

;:ffi hä;ök, Ä;;rj. uteb'liven arbetsdag (max 500 kr)

Vid älsiaktsmo*, äoääärd ,r,"util;#&dasar och betatning sker i

.u*UäO med ftirsta kötthåimtningen'

k1.08.00 samling slaktbod

kl. 08.00 samling slaktbod

kI08.00 samling slaktbod

Årets arbetsdagar:

sön. 26Aug.
1ör. 1 SePt.

sön. 9 SePt

Jalctledare informerade om att en arbetsdag fu minst 6 tim'

Deltagaresomåir70årochäldrebehöverejvaramediarbiskogen,utankan
,ifia*ä*"", arb ex' vid skaktboden'

Bråckasekt: Arbetsdag lör 15/9

1i1"" bästa viltvården som kan göras åir att håtla efter rovdjuren beslöts i fiol att

starta en "cuP"-

Poiing:
Bävei, Räv, Mård 300 Poiing

Grävling, Mink 100 Poäng'

Ikåka" Stutt 20 Poäng'

Varförbiivertirmedpålistan-mot{erasmedattdenstälerlokalttillmedstor
skad4 upp**ua"r*uäotu jalrtrrycket;ilät* t*t kanalen i Gettjäm dåir den

ställer till skada'

Resultat 2017-20182

1:aJohansvahn 1600P

2:aVi*$or Svahn 62W

3:aMagnus Svahn 300P



Ovriga frågor

- Möt"tr avslut

$41
ffr,f I älgskytte kommer att anordnas i Gårdsjö, ej klart datum.

Information gavs om jaktstigen på jaktrnässan som vi åir med och arrangerar,

ungef;ir ,*åu deltagarantal som i{ol vilket innebåir ungf' samma inkomst'

funktionåirer tackades.

Johan och Anton svahn uppmåirksammades fiir sina insatser i skeet skytte både

nationellt och internationellt.

Områdets jordbrukare tacltades for att de skåinkt ensilage under vintern då behovet

var stort Pga av snömåingderna.

Nils Larsson ansvarar for hemsidan, har ni något som skall in på den mailaNisse

nils.r.larsson@gmail.com

$42
ordforande tackade mötesdeltagama och önskade en trevlig jaktsäsong, dfuefter

ftirklarade han mötet ör avslutat.

Tomas Fingal Ordf.

Vid protokollet:

Mats Gunnarsson


