
ÅrsmötesDrotokoll för Orust iaktvårdskrets 2023-02-07

Plats: Stala Bygdegård Mötesdeltagare: 35st

1. Ett fastställande av röstlängd beslutades att tas vid begäran om votering.
2. a. Till mötesordförandevaldes Mattias Magnusson.

b. Till protokolijusterare förutom ordföranden valdes: Gert Andersson och Thomas
Torstensson.

c. Till mötessekreterare valdes Roger Andersson.

3. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst då det varit annons i Svensk Jakt samt via SMS.
4. Mötet fastställde dagordningen.

5. Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse föredrogs och godkändes.
6. Styrelsens resultat och balansräkning föredrogs.
7. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Årsmötet fastställde balansräkningen.
9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. a. Till ordinarie ledamöter på två (2) år omvaldes Tomas Berntsson, Alf Olsson, Marcus

Torstensson, Markus Karlsson och Andreas Bjerke.
b. Till styrelsesuppleanter på ett (1)år omvaldes Håkan Karlsson och nyval på Ola Kristensson
(070-732 0998).

11. Till ordförande i kretsen omvaldes Mattias Olsson.
12. Mötet beslutade att styrelsen själva utser ombud och ersättare till länsföreningens stämma.
13. Marcus Torstensson omvaldes som studieombud och ungdomsansvarig på ett (1) år.
14. a. Till revisorer omvaldes Bo Andersson och Karl-Gustav Karlsson.

b. Till revisor suppleanter omvaldes Ulf Persson och Bo Stahlgård.
15. Till valberedning omvaldes Bo Olsson, Christoffer Johansson och Patrik Abrahamsson.
16. Till sammankallande i valberedningen valdes Christoffer Johansson.
17. a. Inga yttrande var över länsföreningen infodrat.

b. Inga inkomna motioner.
c. Inga övriga ärenden.

18. Styrelsens förslag att via SMS samt annons i Svensk Jakt till ordinarie årsmöte samt kallelse till
eventuella extra möten via SMA godkändes av mötet

19. a. Det kommer inte att bli någon jägarexamen i kretsen i år.
b. Det kommer under våren att bli ett föredrag om kronvilt. Kallelse vis SMS.
c. Det blir två skjuttillfällen på Nimrod, ett på våren och ett i augusti. Kallelse via SMS.
d. Styrelsen efterfrågade förslag på aktiviteter.

20. a. Magnus Blomstrand från länsförening höll en information. Bl.a. om vikten av att kretsarna
lämnar in årsredovisningen, om ungdomsjakten på Skogaryd, vikten av att rapportera allt vilt
till vilt data, möjligheten att äska bidrag till kretsöverskridande aktiviteter och
ungdomsaktiviteter, eftersökskurs m.m.
b. Frågan om antalet vildsvin på Orust kom upp men det fanns ingen information om att så
var fallet.
c. Frågan om kronvilt på Orust kom upp och Erik Lundholm redogjorde för detta. Man
bedömer att det finns två grupper om totalt ca 16-20 djur. En spetshjort skjuten och det finns
en kalviös hind och två kalvar kvar att jaga till slutet av februari.

21. Vandringspriset Sten Johanssons pokal “Största Räven” gick till Christoffer Johansson med en
räv på 9,8kg. På silverpiats kom Simon Hult med en räv på 9,3kg samt brons till Mats
Gustavsson med en räv å 8,9kg.

22. Mattias Olsson tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.
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Se eterare Roger Andersson Ordförande Matttas Magnusson

Gert Andersson Thomas Torstensson


