
Årsmöte Jaktkrets 307, VFO 7 Sörmland
20150212

1. Mötets öppnande.
Ingvar Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden godkändes, var 15 röstberättigade medlemmar närvarande.

3. Årsmötesfunktionärer.
a) Val av ordförande.

Stämman valde Kjell Larsson.

b) Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
Stämman valde Stig Andersson och Christer Pettersson.

e) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
Stämman valde Nils-Åke Larsson.

4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Kallelse har annonserats i Svensk jakt och på kretsens hemsida sedan har ett påminnelse
mail gått ut till de medlemmar vars mailadresser styrelsen har. Stämman svarade att
årsmötet var stadgeenligt utlyst.

5. Fastställande av dagordning.
Stämman godkände dagordningen.

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Nils-Åke Larsson läste upp verksamhetsberättelsen och Fredrik Karlsson läste upp
förvaltningsberättelsen. Stämman godkände båda berättelserna.

7. Revisorernas berättelse.
Revisorn Sigurd lem läste upp revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen.

8. Fastställande av balansräkning.
Vid årsskiftet hade kretsen 54386,68 kronor på banken.
Stämman godkände den föreslagna balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman godtog ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av kretsens tillika styrelsens ordf"örande.
Stämman valde Ingvar Gustavsson på ett år.

11. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen.
Stämman beslöt att till ledamöter välja omval på två år av Bengt Karlsson och nyval av
Freddy Johansson.
Till suppleanter på ett år valdes Nils-Åke Larsson, Anders Moberg, Åke Nilsson och
Björn Karlsson.



12. Val av två revisorer och två suppleanter.
Till ordinarie revisorer omvaldes Sigurd lem och Björn Mosen.
Till revisor suppleant omvaldes Kjell Karlsson.

13. Val av ombud och suppleanter tilllänsfOreningsstämma.
Stämman delegerar uppdraget att välja ombud och suppleanter till styrelsen.

14. Val av valberedning.
Stämman gjorde ett omval av samtliga personer i valberedningen. Till sammankallande
valdes Leif Brunnval och övriga ledamöter är Ove Kjellgren, Stig Andersson Anders
Eriksson och Lars Skeppstedt.
Till suppleant valdes William Moberg.

15. Styrelsens förslag
aj i ärende varöver länsjaktvårdsföreningen infordrat yttrande.

Inga ärenden nu, stämman delegerar till styrelsen att ta beslut i inkommande
ärenden.

bJ ang. inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

ej ang. ersättning till styrelsen! reseersättning.
Stämman beslutade att 18,5 kronor per mil utgår som reseersättning och att 3500
kronor utgår som ersättning till styrelsen.

dJ ang. övriga ärenden.
Kretsen Mellersta Sörmland kommer att anordna en bussresa till Elmia och har
erbjudit våra medlemmar att anmäla sig till resan då de har svårt att fylla bussen
med endast deras medlemmar.

16. Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt extra möte.
Det beslutades att kretsen skulle fortsätta kalla till årsmöte i Svensk jakt och på kretsens
hemsida för att sedan skicka ut påminnelse på maillistan styrelsen har.
Om ett extra möte krävs finns det i stadgarna hur kallelsen skall gå till.

17. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandling
Inga övriga frågor fanns.

18. Mötet avslutas.
Mötets ordförande Kjell Larsson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
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