
Protokoll Jägareförbundet Kiladalens Jaktvårdskrets  årsmöte 2012-02-01 i Bergshammars 
församlingshem.. 

 

Anders Larsson hälsade välkommen 

Till att vara ordförande för mötet valdes Ove Fransson  

Sekreterare sittande, Daniel Wessman. 

Till justeringsmän av dagens protokoll valdes Lars Höglin och Anders Löfgren 

Kallelsen , som delvis bestämts under förra årsmötet annonserades i Sv.Jakt Nyheter och i SN två 
gånger, godkändes. 

Dagordningen fastställdes och godkändes. 

En deltagarförteckning cirkulerades och godkändes som röstlängd. 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse upplästes och lades till handlingarna. 

Revisorerna gav sin berättelse och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

Balansräkningen fastställdes och behållningen 54319,18:-  fördes i ny räkning för 2012 

Ordförande framställde revisorernas berättelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

Val av styrelseledamöter: Daniel Karlsson avgår och Tommy Johansson nyvaldes på 2 år. Anders 
Larsson, Stig Karlsson och Kurt Rindstål omvaldes på 2 år. 

 Till styrelsesuppleanter omvaldes Oscar Fornander och Stefan Karell. Dahn Ahlström avgår. Nyval 
gjordes av Ann Eriksson. 

Till styrelsens ordförande valdes Anders Larsson. 

Till revisorer omvaldes Lars Larsson och på för ett år nyvaldes Olle Prytz.  

Revisorssuppl. omval Benkt Therstam och nyval Kenneth Schulze. 

Till ombud för kretsen till Länsjaktvårdsföreningens årsstämma 21/3 valdes dessa personer: 

Anders Larsson, Lars-Göran Andersson, Stig Karlsson, Kurt Rindstål, Fredrik Sjöberg, Lars Larsson, 
Joakim Bjurenborg, Daniel Wessman, Oscar Fornander, Martina Hallström, Stefan Karell, Inga-Maj 
Fröjd-Fransson, Tommy Johansson 

Till suppleanter för dessa valdes: Michael Lue, Dahn Ahlström, Lars Sandin, Bo Karlsson, Kenneth 
Schulze, Daniel Karlsson, Ann Eriksson. 

De som ev. får förhinder skall höra av sig till Anders Larsson  



Valberedning består av fyra personer: Inga-Maj Fröjd Fransson, Anders Hagfalk, Bo Karlsson, Toni 
Birgersson 

Mötet beslutade att en ersättning om 1000:-/år skall tilldelas ordföranden samt att reseersättning 
skall utgå till styrelsens medlemmar vid möten i kretsens regi. 

Tidpunkt och plats för årsmötet 2011 fastställdes till den 7:e feb med reservdag den 6:e. Kallelsen 
diskuteras med tanke på lågt deltagande. Idéer om sms utskick och personligt utskick per brev 
diskuteras. Även meddelande per mail är ett förslag. Ordföranden föreslår att kallelsen skall ske som 
tidigare men att styrelsen utreder om mobiltfn nummer och e-post adresser kan insamlas till 
medlemsregistret samt att man undersöker möjligheten att göra ett personligt utskick. 

Styrelsen har tagit fram en skrivelse som berör de höjda fällavgifterna på älg samt att det skall införas 
fällavgift även på älgkalv. Denna lästes till stor del upp och innehållet diskuterades. Förslag 
framkommer att denna skrivelse skall skickas till landshövdingen. Mötet är enigt om detta.  

  

Övriga frågor 

Då viltförvaltningsområdet är ett begränsat område söder om E4:an mellan Norrköping och Nyköping 
som innehåller idag två kretsar. Dels vår egen, Kiladalen och på östgötasidan en del av 
Norrköpingkretsen. Kan man i framtiden av praktiska skäl införliva östgötadelen i Kiladalen skulle det 
vara en bra lösning. Hur blir det med medlemmar o.s.v. 

Daniel Karlsson avtackas av styrelsens ordförande 

Div. priser delas ut , kaffe med smörgås serveras. 

Mötet avslutas ! 

Daniel Wessman, sekr.                               Ove Fransson, ordf.             

--------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 

Justeras: 

Stig Karlsson    Lars Skarfors 

--------------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

 


