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1. Årsm.~tet öppnades av kretsens ordförande Ingvar Gustavsson som hälsade välkommen.

2. Röstlängd. 20 personer antecknades som närvarande med rösträtt.

3. Till mötesordförande valdes Kjell Larsson.

4. Att justera protokollet jämte ordförande utsågs Sigurd Jern och Gerth Helgesson.

5. Ingemar Odlander valdes till årsmötets sekreterare.

6. Årsmötets utlysning godkändes.

7. Förslag till dagordning godkändes.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ingvar Gustavsson och lades till handlingarna.

9. Enligt förvaltningsberättelsen, föredragen av kassören Fredrik Karlsson, har kretsen under

2012 haft 13 566 kronor i intäkter och 5 683 kronor i utgifter, d.v.s. en vinst på 7 883

kronor. Tillgångarna vid årets utgång uppgick därmed till 27 174 kronor.

Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningarna.

10. Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorernas förslag, full ansvarsfrihet för det gångna

året.

11. På styrelsens förslag beslöt mötet att anta nya stadgar i enlighet med Jägareförbundets nya

stadgar för jaktvårdskrets ( med ändringar 2012 l. De innebär bl.a. att mer tid ges för

motionsbehandling m.m. eftersom årsmötet skall hållas senast 1 mars mot tidigare 15
februari.

12. Till kretsens ordförande för ett år valdes Ingvar "Gusten" Gustavsson.

13. Till styrelseledamot för två år omvaldes Daniel Samuelsson och nyvaldes Bengt Karlsson. Han

efterträder Kurt Forslund, som undanbett sig återval. .

14. Till styrelsesuppleanter på ett år orlwaldes NilS-Åke Larsson, Anders Moberg och Åke

Nilsson. Björn Karlsson nyvaldes som suppleant.

15. Sigurd Jern och Björn Måsen utsågs till revisorer på ett år med Kjell Karlsson som suppleant.

16. Kretsen skall på länsföreningens stämma representeras av fem ombud: Ingvar Gustavsson,

Sigurd Jern, Bengt Karlsson, Fredrik Karlsson och Björn Måsen. Suppleanter Jerry Forslund

och Björn Karlsson.

17. Styrelsen fick i uppdrag att hantera uppdragen som ungdomsansvarig och studieombud.

18. Till valberedning utsågs Leif Brunnvall ( sammankallande l, Dag Karlstedt, Ove Kjellgren, Stig

Andersson, Jerry Forslund. Suppleanter Anders Eriksson och Jonny Norström (ej vidtalad l.
19. I ersättning till styrelsen anslås oförändrat 3 500 kronor att fördelas enligt beslut i styrelsen.

Reseersättning 18:50 kr/mil.



20. Årsmötet beslöt att nästa årsmöte skall kallas via e-post och kretsens hemsida samt annons i

Svensk Jakt Nyheter.

21. Med anledning av motioner från Hans Gabrielsson beslöts dels att uppdra åt styrelsen att ge

viktigare information i samband med kretsmästerskap via e-post till medlemmarna och på

hemsidan} dels att styrelsen ska vidare överväga motionärens synpunkter på

spå rn ingstävi inga rna.

22. Namnändring: Beslöts att styrelsen skall till länsföreningen föreslå att kretsens namn ändras

till Krets VF07 Sörmland.

23. Diskuterades kretsens aktiviteter i fortsättningen. Stort intresse fanns för nya omgångar med

skjutsimulatorn.

24. Rapporterades att kretsstyrelsen skriftligen protesterat motde höjda fällavgifterna i

länet.5tyrelsen uppmanade medlemmarna att besvara den medlemsenkät som finns på

Jägareförbundets hemsida jagareforbundet.se .

25. Årsmötet avslutades. Kretsens ordförande Gusten Gustavsson uppmanade medlemmarna

att höra av sig till styrelsen med ideer och önskemål eller andra synpunkter.

Efter årsmötet berättade smått legendariske jägaren Olle Skantz} Flen} om bäver och

bäverjakt.
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