Protokoll fört vid Åsebyfors årsstämma 29/7-2018
Deltagande: se bifogad bilaga,1
Plats: jaktstugan Vråa.

§1

Mötet öppnat.

§2

Kallelsen godkändes.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Till ordförande för mötet valdes Hans Björnson.

§5

Till sekreterare valdes Paul Johansson.

§6

Till justeringsmän valdes Niklas och Kristoffer Olausson.

§7

Justering av röstlängden blev vilande.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till
handlingarna.

§9

Revisor Per Hagström redovisade ekonomin. Ing. saldo 15612.utg. Saldo 18092.- , godkändes och lades till handlingarna.

§10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§11

Ingen förändring ang. sektionsindelning.

§12

Bestämmelser för jakt:
Skjutintyg brons för jaktlärlingar.
Intygande av gällande licens och försäkring.
Älgjakten börjar onsdagen 10/10 kl 07.00
Småviltsjakt sker efter gällande jakttabell.
Skottpengar utgår med 200.-/ mink.

§13

Priser för jaktkort samma som tidigare.
All jakt 300.Endast älgjakt eller småvilt 150.-

§14

§15

§16

Gästkort 50.- Jakträttsinnehavare får lösa max 5 kort/år.
Jaktstugan Vråa kommer att förbättras med målning och
komplettering av stuprännor.
Slaktboden:
Behov av borttagande av döda enbuskar utanför slaktboden, för
att underlätta vid gräsklippning. Övrig tillsyn utförs av tillsatt
kommitté.
Val av funktionärer: På ett år,
Ordförande omval Hans Björnson.
V. ordförande Åke Andersson.
Sekreterare, Paul Johansson.
Kassör, Niklas Olausson.
Övriga ledamöter: på två år (2020)
Bengt-Åke Jansson, Joakim Jansson, Gunnar Edström.
Suppleanterna, Ove Gustafsson och Kent Renström.
Jaktledare:
Hans Björnson.
V. jaktledare, Bengt-Åke Jansson.
Ersättare, Joakim Jansson och Hugo Renström.
Till revisorer omvaldes Per Hagström och Gunnar Jansson.
Suppleanterna Bo Danielsson och Matias Renström omvaldes.
Till Vråfogde omvaldes Gunnar Jansson, tillsammans med
kommittén, Bo Danielsson, Hans Björnson, Joakim Jansson och
Andréas Johansson.
Representanter till jaktvårdskretsen är frivillig.
Som representant för vägsamfällheten omvaldes Gunnar Jansson.
Omval av valberedningen, Per Nyrén (sammankallande) och
Peder Ewertsson och Andréas Johansson.

§17

Samordnad rovdjursjakt mellan angränsande vvo:n och Åsebyfors
vvo, antogs av stämman.

§18

Regler för jakt på vildsvin inom Åsebyfors vvo, gäller som följer:
Jakt kan bedrivas av enskild jakträttsinnehavare inom vvo:t eller
samordnad jakt.

§19

Nya Älgskötselplanen för 2018 till utgången av jaktåret 28 januari
2021 presenterades och godkändes.
Vid Järnsjöbygdens årsmöte bestämdes att varje vvo tilldelas 3
vuxna ( 2 tjurar och 1 hondjur) och fri kalvskjutning, dock minst
50% kalv. Första laget som uppfyller kraven, kan söka på
ytterligare ett vuxet djur. Denna tilldelning skall utvärderas efter
2018 års jakt, och gäller således bara 2018 års jakt.

§20

Jaktstig, den 20:e i ordningen, kommer att hållas lördagen 1/9 kl
09.00, samling slaktboden, under förutsättning att torkan har
upphört och att ingen brandrisk förekommer.

§21

Kallelsen till nästa stämma sker som tidigare beslut, sista
söndagen i juli 14.00, via hemsidan.

§22

Arbetsdagarna blir följande: 8/9 och 22/9 kl 08.00
Mötet antog ett förslag om ersättning för gräsklippning i Vråa
skall utgå med 700.-/år till Gunnar Jansson.
Ordföranden informerade om att skogsbrand utbröt i samband
med åsknedslag 15/7 vid Brofosstorp vid N.Tvängen, som dock
kunde släckas ganska snabbt.

§23

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Deltagarna bjöds på förtäring.

Vid protokollet, dag som ovan, Paul Johansson, sekr.

Justeras:

Niklas Olausson

Kristoffer Olausson

