
STADGAR
for

Jaktvardskrets

Antagna av JagarefOrbundets kongress 1991
Andringar gjorda vid JagarefOrbundets arsstamma 2000, 2004 och 2012



Stadgar for jaktvardskrets
Antagna av Svenska Jagareforbundets kongress 1991
Andringar gjorda vid Jagareforbundets arsstlimma 2000,2004 oeh 2012

Stadgar

for. r/:iI{,.I/f:~.. :-:..f(t/.~. :-:.,f((r;IIt~~.~ jaktvardskrets
antagna av arsmotet den ~~/;J...'":..I!.~ t? $-::. .

Namn, beslutande organ och sate
§1
Organisationens namn ar .~. ~~. _ "
I«(·.~f~..;l.t?.7...!.~tll.l:fi.:"..{(t( .c.L••-••1:1'(11. .( i:':k:~f,!..e .
'ak 0 d kr D" . 1" k b d 'd 11 £.. .. V F tJ 7J tvar sets. et ar en partlpo ItlS 0 un en 1 ee or mg mom .

S<i.~)(. M.{~.I~f-il d..t: lansjaktvardsforening, (-fOrbund eller motsvarande) samt om-
"f ., t/ "-0 -7' .'" I~ ~ .f'i/.fattar .. j./.:/1.. .. il jI,' ••• ((...., fl'•.•...•• f': r.-. ~ / \ {:: /.>.ct.1f: J"J, •• t:.. .

Jaktvardskretsen ar genom lansjaktvardsforeniflgen ansluten till Svenska Jagarefor-
bundet. Nedan kallat Jagareforbundet.

§2
Jaktvardskretsens beslutande organ ar arsmotet, extra arsmote oeh styrelsen.

§3 (\ d'--
Styrelsen har sitt sate i --?/i. ;, /. ..~'.1.1f' t .

Andamal
§4
Jaktvardskretsen ar en sammanslutning som har till andamal att tillvaratajagamas in-
tresse fOrjakt, yilt oeh viltvard inom sitt verksamhetsomrade.

Jaktvardskretsen bestar av dels enskilda medlemmar, dels inom kretsens verksam-
hetsomrade forekommande lokala jaktvardsorganisationer som genom lansjaktvardsfo-
reningen iir anslutna till Jagareforbundet.

Sitt mal vill kretsen, i samverkan med lansjaktvardsforeningen oeh de anslutna lokala
organisationema samt med hansynstagande till jordbrukets, skogsbrukets oeh ovriga
allmiinna oeh enskilda intressen uppna genom

aft verka for bildande av viltvardsomraden oeh lokala jaktvardsorganisationer enligt § 5
i stadgar fOr lansjaktvardsforeningsamt stOdja, uppmuntra oeh hjalpa dem i deras ar-
bete



aft uppmarksamt folja viltstammama ochjaktens utveckling och i anslutning dartill hos
lokala myndigheter och lansjaktvardsforeningen gora de framstallningar samt vidtaga
de praktiska Atgarder, som ar pAkallade

aft genom utbildning och information sprida kunskap om olika djurarters levnadsbe-
tingelser samt om en god viltvArd och en ratt bedrivenjaktutovning

aft arbeta for art viltets behov av variationsrika och produktiva miljoer blir tillgodosed-
da

aft strava efter art en tillfredsstallande jamvikt upprarthalles inom och mellan viltstam-
mama och art i derta syfte etablera samverkan med myndigheter och andra organisa-
tioner

aft samarbeta med och stOdja tjanstemannen hos Jagareforbundet i deras arbete inom
kretsens verksamhetsomrade.

Ekonomisk ansvarighet
§ 5
For sina forpliktelser svarar kretsen endast med sina tillgangar.

Kretstillhorighet och medlemskap
§6Mom 1
Enskild medlem av lansjaktvArdsforeningen tillhor denjaktvardskrets inom vars verk-
samhetsomrade denne ar bosart, har sirt sate eller sjalv anger som onskemal.

Tilllansjaktvardsforeningen ansluten lokal jaktvardsorganisation tillhor denjakt-
vArdskrets, inom vars verksamhetsomrAde dess styrelse har sirt sate eller dess marker ar
helt eller huvudsakligen belagna.

Mom2
Med lokal jaktvardsorganisation avses dels viltvardsomrAdesforeningar, dels andra
sammanslutningar som bedriver verksamhet i anslutning till viltvArd och jakt inom kret-
sens omrade eller del darav.

Enskild medlem och lokal jaktvArdsorganisation som anges i mom 1 ar medlemmar i
j aktvardskretsen.



Mom3
Medlemskap i kretsen innebar godkannande av Jagareforbundets, lansjaktvardsfore-
ningens och jaktvardskretsens stadgar.

Lokal jaktvardsorganisation ska folja de foreskrifter och anvisningar, som lansjakt-
vardsforeningen meddelat for att samordnajaktvardsarbetet inom lansjaktvardsfOre-
ningens verksamhetsomrade.

A.rsmote
§7 Mom 1
Arsmote och extra arsmote bestar av de1s till kretsen anslutna enskilda medlemmar, de1s
ombud utsedda av till kretsen anslutna lokala jaktvardsorganisationer, de1s kretsens sty-
relseledamoter.

Anm: Medlem, som ar juridisk person, foretrads genom stallfOretriidare eller ombud.

Mom2
Arsmotet halles arligen senast den 1 mars pa tid och plats, som styrelsen bestammer.

Extra arsmote ska hallas nar kretsens styrelse finner det erforderligt eller nar minst en
tredjedel av de till kretsen anslutna enskilda medlemmarna med angivande av an1ed-
ningen, gor skriftlig framstallan harom.

I framstallningen ska anges de arenden, som extra arsmotet ska behandla.
Over arende, som ska behandlas pa arsmote eller extra arsmote, ska styrelsen avge

utlatande.

Mom3
Styrelsen ska kalla till arsmote eller extra arsmote pa satt som faststallts pa niirmast fo-
regaende arsmote minst en vecka fore motet.

LansjaktvardsfOreningen ska underrattas om tid och plats for motet.

Mom4
Pa arsmotet ska fOljande arenden forekomma.
1. Faststallande av rostlangd
2. Arsmotesfunktionarer

a) Val av ordforande
b) Val av tva personer att jamte ordfOrande justera arsmotets protokoll
c) Anmiilan om av styrelsen utsedd sekreterare

3. Fraga om arsmotet ar stadgeen1igt utlyst
4. Faststallande av dagordning
5. Styrelsens verksarnhets- och forvaltningsberattelse
6. Revisoremas berattelse
7. Faststallande av balansrakning
8. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen
9. Val av kretsens tillika styre1sens ordforande
10. Val av ovriga ledamoter samt suppleanter i styrelsen
11. Val av tva revisorer och tva suppleanter
12. Val av ombud och suppleanter ti11lansforeningsstiimma
13. Val av valberedning
14. Styrelsens fOrslag

a) i arende, varover lansjaktvardsfOreningen infordrat yttrande



b) ang inkomna motioner
c) ang ovriga arenden

15. Bestammande av sattet att kalla till nasta arsmote och eventuellt extra mote
16. Ovriga fragor som arsmotet beslutar ta upp till behandling

Anm: Foreskrifter om hur antalet ombud tilliansforeningsstamma
framraknas finns i § 12 mom 2 lansforeningsstadgama.

Mom5
Extra arsmote far endast behandla den eller de fragor, som angetts i kalle1sen.

Mom6
Lokal jaktvardsorganisations rostratt utOvas genom ombud som utsetts av organisatio-
nen. For annanjuridisk person utfardas fullmakt av den eller dem, som dartill ar beho-
rig. Ar flera ombud utsedda for jaktorganisation, ska rostema fOrdelas lika mellan om-
buden. Kan detta ej ske, ska overskjutande roster forde1as lika mellan ombuden i den
ordning de anmalts.

Rostratt
§8Mom 1
Till kretsen horande medlem som ar narvarande har en rost. Rostratt for enskild medlem
far ej utOvas genom fullmakt. Styrelseledamot eller annan person ager icke delta i beslut
om ansvarsfrihet fOr fOrvaltning, for vilken denne ar ansvarig, och inte heller ivai av
revisorer for granskning av sMan forvaltning.

Lokal jaktvardsorganisation har en rost.
Omrostning sker oppet. Vid val sker sluten omrostning, om nagon rostberattigad begar
det. Rostsedel, som upptar tlera namn an valet avser, ar ogiltig. Den eller de, som far
tlest roster, ar vald(a). Vid lika rostetal avgors fragan genom lottning.

Beslut fattas, med enkel majoritet, om ej annat foreskrivs i dessa stadgar. Vid lika
rostetal, utom vid val, har tjanstgorande ordfOranden utslagsrost. am han inte har rost-
ratt samt vid val avgors fragan genom lottning.

Narvarande revisor, som ej ar rostberattigad, har yttrande- och forslagsratt i arende,
som har samband med revisionen.

Tjansteman hos JagarefOrbundet verksam inom lansjaktvardsforeningens omrade ska
genom kallelse beredas tillfalle narvara vid arsmote och har yttrande- och forslagsratt i
de fragor, arsmotet ager behandla. Ledamot eller suppleant i lansjaktvardsforeningens
styre1se samt i JagarefOrbundets forbundsstyrelse avensom central chefstjansteman
inom Jagareforbundet ager narvara och har yttranderatt vid arsmote.



Mom2
Medlem som ej tillhor kretsen, men har jaktliga intressen inom dess omrade, ager ratt
att narvara vid kretsens sarnmankomster och har yttrande- och forslagsratt men ej rost-
ratt.

Styrelsen
§9 Mom 1
Styrelsen ar, di arsmotet inte ar samlat, kretsens beslutande organ. Styrelsen ar imor
arsmotet och lansjaktvardsforeningen ansvarig for sin forvaltning.

Styrelsen leder kretsens verksamhet och fOrvaltar dess angelagenheter i overens-
stammelse med Jagareforbundets, lansjaktvardsforeningens och jaktvardskretsens stad-
gar samt forbundsarsmotets, lansforeningsstammans och kretsarmotets beslut.

En av styrelsens ledamoter eller en till styrelsen adjungerad ledamot kan vara
av kretsens styrelse forordnad kontaktman mellan kretsen och lansj aktvirdsforeningen.
For denne ska finnas stallforetradare.

Mom2
Styrelsen bestar av ordforande och ovriga ledamoter, valda av arsmotet.

Styrelsen kan till sig adjungera representant for annat intresse som har vasentlig be-
tydelse for kretsens verksamhet.

a) Ordforande? va~s for en tid av e~ ar. S
b) Antalet av arsmotet valda ledamoter och suppleanter ska vara y" ..~..

ledamoter samt .. ':'1" .. suppleanter, vilka valjs for tva ar med '£ .. 3...
ledamoter och ."!./J.:.. suppleanter vart annat ar.

Avgaende ledamo( eller suppleant kan atervaljas.
Avgar ledamot eller suppleant under forsta aret av mandattiden, fOrrattar foljande

arsmote val av eftertradare for aterstoden av mandattiden.

Mom3
Styrelsen fungerar fran ett arsmote till och med fOljande arsmote.

Mom4
Styrelsen ar beslutsfor, da kallelse utgatt i den ordning styrelsen foreskrivit och mer an
halva antalet av ledamotema ar narvarande.

Som styrelsens beslut galler den mening, som bitratts av mer an halva antalet narva-
rande ledamoter. Vid lika rostetal galler den mening, som tjansteforrattande ordforande
bitrader.

Styrelsens protokoll justeras av ordfOrande och en ledamot.
Omrostning inom styre1sen sker oppet.

Mom5
Styrelsen utser pi sitt forsta sammantrade efter arsmotet bland ledamotema vice ordfo-
rande samt inom eller utom styrelsen sekreterare och kassor.



Mom6
Styrelsen ska tillse, att bidrag, som tilldelats kretsen, anvands i enlighet med lansjakt-
vardsforeningens eller, i forkommande fall, annan bidragsgivares anvisningar.

Underskrift av handlingar
§10
Styrelsen utser arligen pa det sammantrade, som halles narmast efter arsmote, den eller
de, som ska aga behorighet att underteckna handlingar pa kretsens vagnar.

Rakenskaper och revision
§11 Mom 1
Kretsens rakenskapsar ar kalenderar. Rakenskaperna och styrelsens forvaltning ska
granskas av tva arligen pa arsmote utsedda revisorer. For varje revisor ska utses en sup-
pleant.

Mom2
Rakenskapema ska overlamnas till revisorema senast den 21 januari. Samtidigt ska sty-
relsen till revisorerna overlamna sina verksamhets- och fOrvaltningsberattelser samt
resultat- och balansrakningar.

Mom3
Revisorerna aIigger
aft utfora revision och darover avge revisionsberattelse
att tillse att de medel kretsen erhaller fran olika bidragsgivare disponeras i enlighet med

givna fOreskrifter, samt
aft till- eller avstyrka ansvarsfrihet for styrelsen.

Mom4
Revisionen ska for varje ar vara verkstalld och revisoremas berattelse overlamnad till
styrelsen senast den 5 februari. Over anmarkning, som gors av revisorerna, aligger det
styrelsen att avge skriftlig forklaring.

Mom5
Rakenskaperna ska varje ar senast den 15 mars tillsammans med revisionsberattelsen
samt kopia av kretsarsmotets protokoll sandas tilllansjaktvardsforeningen.

Valbarhet
§12
Valbar till ledamot eller suppleant av styrelsen och som ombud vid ordinarie och extra
lansforeningsstamma ar endast person som ar enskild medlem och tillhor kretsen.



Motioner
§13
Motion till kretsens arsmote, lansforeningsstamma kan vackas av till kretsen horande
mediem och ska vara kretsstyrelsen till handa fore utgangen av december manad. Det
aJigger styrelsen att till arsmotet avge yttrande over motion.

Uteslutning av medlem
§14
Framstallning om uteslutning av medlem ska av styrelsen inges tillliinsjaktvardsfore-
ningens styrelse for atgard. For uteslutning av medlem galler § 17 mom 2-3 i Jagarefor-
bundets stadgar.

Andring av stadgarna
§15
Beslut om iindring av eller tillagg till dessa stadgar kan fattas endast av ordinarie arsmo-
te. For bifall till forslag om iindring erfordras tva tredjedelar av antalet avgivna roster
eller har fattats pa tva pa varandra foljande stammor.

SMant beslut ska for att bli gallande godkannas av lansjaktvardsforeningen och tra-
der i kraft forst efter godkannandet.

UpplOsning av kretsen
§16
Beslut om upp16sning av jaktvardskrets kan fattas endast av ordinarie arsmote. For be-
slut om upp16sning erfordras bifall av minst tva tredjedelar av de avgivna rostema. Sa-
dant beslut ska for att bli gallande godkannas av lansforeningsstiimman.

Upploses kretsen, ska med dess behallna tillgangar forfaras pa foljande satt.
SMan egendom och nyttjanderatt som bekostas av medel ur viltvards- och algvards-

fondema ska overlamnas tilllansjaktvardsforeningen med aganderatt eller oforandrad
nyttjanderatt.

Vad som aterstar av kretsens ur viltvards- och algvardsfondema tilldelade medel
aterbetalas tilllansj aktvardsforeningen.

Kretsens behallna egna tillgangar ska anviindas for nagot med iindamalet for kretsens
verksamhet sammanhiingande syfte. Beslut diirom fattas av det arsmote som beslutar
om upplosningen.

Overgangsbe.~ta~melser ~ (}I3' - tJ J - ()~
Dessa stadgar trader 1kraft den J? ; ;.;-' .
Samma dag upphor kretsens den J..t!.I.;J.~ rl..£ ..:-:-..t?<r-? .
antagna stadgar att galla. Den som vid dessa stadgars ikrafttradande innehar befattning
som styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor eller revisorsuppleant kvarstar i sin be-
fattning under tid, som bestamts vid valet.


