Jägareförbundet Norrbotten

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5
april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl. 13.00-15.15.
§ 1.

INLEDNING.
Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Mikael Samuelsson hälsar alla ombud
och enskilda medlemmar välkomna till den 127:e årsstämman.
En tyst minut hålles för under året avlidna jägare.

§2.

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD.
Mikael Samuelsson informerade att vid ingången har ombudslistan avprickats
och fullmakter kontrollerats.
Årsstämman beslutade att godkänna avprickad ombudslista som röstlängd.
Listan bifogas originalprotokollet, bilaga 1 samt fullmakter.

§3.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Årsstämman beslutade att godkänna dagordningen

§4.

STÄMMOFUNKTIONÄRER
a) Val av ordförande
Valberedningen föreslår Eilert Appelqvist , Luleå till ordförande vid
årsstämman samt Mikael Samuelsson som bisittare.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
b) Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
Valberedningen föreslår Lennart Ölvebo, Gällivare och Göran Viklund, Kalix.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
Mikael Samuelsson meddelar att Åsa Karlsson är av styrelsen utsedd till
sekreterare för årsstämman.

§5.

ANFÖRANDE: Kristina Gustavsson, förbundsstyrelsen.
Kristina presenterade statusen på det gångna årets uppsatta mål.
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§6.

FRÅGA OM STÄMMAN ÄR STADGEENLIGT UTLYST
Stämman har utlysts genom annons i Svensk Jakt och på hemsidan samt att
personlig kallelse har skickats till anmälda ombud.
Årstämman beslutade att stämman är stadgeenligt utlyst.

§7.

STYRELSENS VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsens ledamöter redogjorde för verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Bertil Bodlund, Kalix ställde frågan om det förs någon diskussion med
Länsstyrelsen angående de förbudsområden som finns i kusten.
Inge Öhrnerling, Kustrådet, besvarade frågan med ett bestämt JA.
Årsstämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsoch förvaltningsberättelse till handlingarna.

§8.

TILLSTYRKTA MOTIONER PÅ ÅRSSTÄMMAN 2013
Inga tillstyrkta motioner fanns 2013.

§9.

REVISORERNAS BERÄTTELSE
Berättelsen från revisorerna har varit bilagd med årsstämmohandlingarna
och stämmoordförande läser upp revisionsberättelsen.
Årsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10.

BESLUT OM RESULTATRÄKNING SAMT FASTÄLLANDE AV
BALANSRÄKNING.
Stämmoordföranden frågade stämman om synpunkter på resultat- och balansräkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att godkänna och
fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2013.

§11.

FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret. Ordföranden frågade om styrelse kan beviljas ansvarsfrihet.
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med
revisorernas förslag.
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§12.

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ersättningar
till förtroendevalda skall vara enligt nedanstående.

§13.

Bilersättning:

Skattefria delen av den statliga ersättningen

Ersättning för
förlorad arbetsinkomst:

Enligt intyg från arbetsgivaren

Dagarvode:

800 kr/heldag
400 kr/halvdag (mindre än 4 tim)

Dagtraktamente:

Enligt statliga regler

Telefonersättningar:

200 kr/valberedningsledamot/år

Fast arvode till
ordinarie revisor

3 000 kr/år

VAL AV ORDFÖRANDE I JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN,
TILLIKA STYRELSENS ORDFÖRANDE FÖR 1 ÅR.
Valberedningen föreslog Mikael Samuelsson.
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§14.

VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I STYRELSEN
Valberedningen föreslår val av 4 styrelseledamöter för 2 år samt
fyllnadsval för Kristina Gustavsson för 1 år
Harald Holmqvist, Kalix (omval)
Åsa Karlsson, Luleå (omval)
Birgitta Isaksson, Kiruna (nyval)
Anders Wanhatalo, Pajala (nyval)
Carina Lindmark, Jokkmokk (fyllnadsval)
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§15.

VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ SUPPLEANTER
Valberedningen föreslår omval av Andreas Starenhed, Luleå och omval av
Johan Ljungberg, Luleå som revisorer i ett år och som suppleanter i ett år omval
av Stig Hellström och Signar Hammargren.
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Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§16.

VAL OM OMBUD TILL SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS
ÅRSSTÄMMA 2014.
Valberedningen föreslår att styrelsen får delegation att inom eller utom
sig utse ombud till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§17.

VAL AV VALBEREDNING
Årsstämman fastställde att valberedningen ska bestå av 8 ordinarie ledamöter
med personliga suppleanter.
Årsstämman beslutade att välja nedanstående medlemmar med Bertil Bodlund
som sammankallande.
Ordinarie ledamöter
Roger Ögren, Kiruna
Hans Wemmenhag, Boden
Bertil Nilsson, Piteå
Lennart Fredriksson, Luleå
Gerhard Lundström, Arvidsjaur
Bertil Bodlund, Kalix
Sven Saviniemi, Haparanda
Folke Åhl, Malmberget

§18.

Personliga suppleanter
Lars Isaksson, Kiruna
Johan Lövgren, Boden
Seth Renberg, Piteå
Mikael Sjögren, Luleå
Rune Eklund, Arvidsjaur
Anna Sundén, Kalix
Bertil Segerlund, Haparanda
Åke Nordvall, Gällivare

STYRELSENS FÖRSLAG BETRÄFFANDE
a) Verksamhetsplanering/ inriktning
Björn Sundgren redogör för målen vilka överensstämmer med verksamheten
som varit det gångna året men med tillägg för Noliamässan.
Kurt Lundgren ställer fråga om hur Mårdhundsprojektet arbetar när de inte
har svarat i tipstelefonen. Björn replikerar att de stundtals haft många
påringningar och vädjar till alla att försöka igen om de inte får svar första
gången.
b) Inkomna motioner med styrelsens yttrande
Motion nr 1 ang. jakt på vikaresäl i Bottenviken.
Kalix jaktvårdskrets har väckt frågan.
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Inge Öhrnerling redogör för säljaktens historia och lämnar ett kompletterande
förslag angående upphävande av rödlistning av vikaresäl. Skrivelse bifogas,
bilaga 2.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen
samt att anta Inges tillägg till motionen.
Motion nr 2 ang. möjlighet för provtagare i Jägarexamen att göra det praktiska
och teoretiska proven i valfri ordning.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen.
c) Förtjänsttecken

§19.

-

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten har beslutat att tilldela
länsföreningens förtjänsttecken guldörnen postumt till
Börje Sandin, Kalix och Mattias Norén, Arvidsjaur.

-

Styrelsen avtackar Kristina Gustavsson, Älvsbyn, Torsten Johansson, Kiruna
och Owe Pekkari, Pajala för mångåriga insatser i respektive kretsar samt i
länsföreningens styrelse.
Kristina har även ingått i förbundsstyrelsen.

STYRELSENS EV. MEDDELANDEN
Ett förslag om uttalande angående licenshantering av vapen uppvisas, bilaga 3.
Leif Wikström, Luleå vill att styrelsen gör en skrivelse till Polisledningen
i Norrbotten för att belysa medlemmarnas problem med den långa
handläggningstiden.
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till uttalande, samt uppmana
styrelsen att hantera skrivelsen enligt Leif Wikströms förslag.

§20.

BESLUT OM HUR NÄSTA LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA SKALL
UTLYSAS.
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att nästa ordinarie
länsföreningsstämma skall utlysas med annons i Svensk Jakt och på hemsidan,
samt att kallelse ska utsändas till anmälda ombud.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
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§21.

STÄMMANS AVSLUTNING
Stämmans ordförande avslutar denna 127:e årsstämma och lämnar ordet
till styrelsens ordförande, Mikael Samuelsson.
Mikael Samuelsson tackar för förtroendet förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet:

Åsa Karlsson
Sekreterare

Eilert Appelqvist
Ordförande för årsstämman

Lennart Ölvebo
Justeringsman

Göran Viklund
Justeringsman

