
Protokoll Jägareförbundet Kiladalens Jaktvårdskrets  årsmöte 2014-02-12 i Bergshammars 
församlingshem.. 

 

Anders Larsson hälsar välkommen 

Innan mötet lyssnar vi på ett föredrag med Anders Nilsson om viltförvaltningsområden 

Till att vara ordförande:  Ove Fransson  

Sekreterare sittande:  Daniel Wessman. 

Till justeringsmän av dagens protokoll valdes Stig Carlsson och Kurt Rindstål 

Kallelsen , som delvis bestämts under förra årsmötet annonserades i Sv.Jakt Nyheter samt på vår 
hemsida och medelst skriftlig kallelse godkännes. 

Dagordningen fastställdes och godkändes. 

En deltagarförteckning cirkuleras och godkändes som röstlängd. 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse upplästes och lades till handlingarna. 

Balansräkningen fastställdes och behållningen 67782,90:-  fördes i ny räkning för 2014 

Revisorerna gav sin berättelse och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

Ordförande framställde revisorernas berättelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

Kostnadsersättning och milersättning.  Ersättning om 1000:-/år till ordförande och milersättning om 
18,50:-/mil.  

Omval på två år: Anders Larsson, Stig Karlsson, Kurt Rindstål och Tommy Johansson 

Fyllnadsval ordinarie ledamot för ett år: Martina Hallström 

Omval suppleanter för två år: Stefan Karell, Oscar Fornander och Lennart Lahti 

Fyllnadsval suppleant för ett år: Anders Roman 

Till styrelsens ordförande valdes Anders Larsson. 

Omval revisor för ett år: Lars Larsson, nyval för ett år:  Kenneth Schulze 

Revisorssuppl. omval Benkt Therstam och nyval Ove Fransson 

Till ordinarie och suppleanter  kretsen till Länsjaktvårdsföreningens årsstämma 10/4 se separat 
lista 

Val av utbildningsansvarig: Stefan Karell 



Val av ungdomsansvarig: Tommy Johansson 

Val av valberedning:  Nyval Daniel Wessman, val av ytterligare två ledamöter skall ordnas av 
styrelsen. 

Genomgång av planer för kommande år, samråd m.m. 

Kretsen kommer att skicka fyra personer till en viltbesiktarutbildning. 

Mötet tycker det sätt som det kallades till mötet i år (2014) d.v.s. med personlig inbjudan var bra. 
Fler förslag framkommer. Kostnaden för en personlig kallelse är en fråga. Finns mailadress vilket det 
inom kort kommer göra så bör den skickas via e-post. Det beslutas att kallelsen skall ännu ett år 
skickas med ett personligt brev samt annonseras i svensk jakt. 

Datumet för nästa årsmöte fastslås till 11/2-15 med reservdag den 12/2-15 

En ersättare till älgförvaltningsgruppen efterfrågas. Mötet föreslår och väljer Anders Larsson. 

Övriga frågor 

Hur kommer resultatet av den genomförda inventeringen redovisas ? Det finns planer på att redovisa 
detta på kretsens hemsida. 

Mötet avslutas och diverse priser delas ut. 

 

Daniel Wessman, sekr.                                Ove Fransson, ordf.             

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

Justeras: 

Kurt Rindstål    Stig Carlsson 

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

 


