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PROTOKOLL
fört vid

ordinarie länsföreningsstämma 2017
Kommunhuset, Vänersborg
2017-04-05

1.
Länsföreningsstämman öppnas
Länsföreningens ordförande Göte Johansson inleder stämman med att hälsa alla ombud och
gäster välkomna.

2.
Upprop och fastställande av röstlängd
Ombuden registreras vid ankomsten. Röstlängden fastställs till 89 ombud. Registreringslistan
bifogas till originalprotokollet.

3.
Stämmofunktionärer
Till funktionärer för stämman väljs följande personer:
a/
Till ordförande för mötet väljs Sven-Bertil Thelander
Till vice ordförande väljs Stig Strandberg
b/
Som sekreterare för mötet har styrelsen utsett Magnus Fabbe Nilsson
c/
Till justeringsmän, tillika rösträknare utses Johan Hansson, Munkedal-Lysekil
Jvk samt Anders Sundbäck, Kungälv-Stenungsund Jvk

4.
Godkännande av dagordning
Det i handlingarna utsända förslaget till dagordning godkännes. Förklaring till varför pkt 17
saknas och att valregionerna bör gås igenom vid senare tillfälle, efter sammanslagningar.

5.
Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
Ombuden har kallats personligen. Annons har varit införd i Svensk Jakt. Kretsarna har fått
inbjudan till stämman.
Stämman beslutar sig vara behörigt utlyst.

6.
Styrelsens verksamhet- och förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen anses vara föredragna, då de varit
utskickade till samtliga ombud före stämman samt komplettering genomgången.
Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen läggs till handlingarna.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse bifogas originalprotokollet.
7.
Revisorernas berättelse
Revisionsberättelserna föredras av Tore Stening och läggs därefter till handlingarna.
Revisionsberättelserna bifogas originalprotokollet.
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8.
Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning
Resultat- och balansräkning föredras av Tore Stening, godkänns, fastställs och läggs till
handlingarna. Resultatet överförs i ny räkning.

9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10.

Val av ordförande i länsföreningen tillika styrelsens ordförande för en tid
av ett år.
Göte Johansson väljs enhälligt till ordförande för ett år.

11.

Val av ledamöter i styrelsen

a/
6 ledamöter för en mandattid på 2 år
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, att som ledamöter med
mandattid på 2 år välja:

Valregion 1
Magnus Nilsson Åmål, ett år kvar
Lennart Gustavsson Vänersborg, omval
Lisbeth Hellner, Dals-Ed, omval
Valregion 2
Tore Stening, Vårgårda, ett år kvar
Martin Ludvigsson, Vårgårda, ett år kvar
Mats Svantesson, Lilla Edet, omval
Valregion 3
Lars Bergdahl, Ljungskile, ett år kvar
Magnus Blomstrand, Munkedal, omval
Mikael R Johansson, Munkedal, omval
Valregion 4
Morgan Andersson, Stenungsund, ett år kvar
Jan Jacobsson, Hisingen-Göteborg, ett år kvar
Carl Dahlöf, Askim-Härads, omval

b/

Eventuella fyllnadsval
Inga
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12.
Val av två revisorer och två suppleanter i länsföreningen på 1 år
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att:
Till ordinarie revisorer utse:
Ture Andersson, Alingsås, omval
Tomas Johansson, Mellerud, nyval
Till revisorssuppleanter utse:
Mattias Samuelsson, Lindome, personlig suppleant för Tomas Johansson, nyval
Karin Remneland, Dals Ed, personlig suppleant för Ture Andersson, nyval

13.

Val av två revisorer och två suppleanter i Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse
på 1 år
Enligt valberedningens förslag väljs som ordinarie
Helene Elonson, Göteborg, omval
Mattias Samuelsson, Lindome, omval
Som suppleanter väljs enligt valberedningens förslag
Bengt Kroon, Göteborg, personlig suppleant för Helene Elonson, omval
Lars Hyllert, Hisingen-Göteborg, personlig suppleant för Mathias Samuelsson, nyval

14.

Val av 3 ombud och 3 suppleanter till Svenska Jägareförbundets
årsstämma 2017

Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att vid konstituerande möte inom sig utse ombud till
Förbundets årsstämma samt suppleanter för dessa
15.

Val av valberedning

a/
Ordförande/sammankallande för ett mandat på 1 år
Till ordförande/sammankallande i valberedningen väljs Kent Hed, Munkedal-Lysekil
b/
Fyra ledamöter för ett mandat på 2 år
Till ledamöter i valberedningen utser stämman efter nominering:
Valregion 1
Orvar Ottosson, Vänersborg, ett år kvar
Dennis Gustavsson, Bengtsfors, omval

Valregion 2
Lars Ivarsbo, Lilla Edet, ett år kvar
Bertil Sagrelius, Lerum, omval

Valregion 3
Hans Henriksson, Tanum, omval
Leif Andersson, Lysekil, ett år kvar

Valregion 4
Tarmo Honkavaara, Hisingen-Gbg, omval
Bror Wennström, Stenungsund, ett år kvar
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Valregion 1

Kommuner
Bengtsfors
Dals-Ed
Åmål
Mellerud
Färgelanda
Vänersborg

Kretsar
Bengtsfors
Dals-Ed
Åmål
Mellerud
Färgelanda
Vänersborg

Valregion 2

Trollhättan
Lilla Edet
Ale
Vårgårda
Alingsås
Lerum

Trollhättan
Lilla Edet
Ale
Vårgårda
Alingsås
Lerum

Valregion 3

Strömstad
Tanum
Sotenäs
Lysekil, Munkedal
Uddevalla
Ljungskile
Orust

Strömstad
Tanum, Kville, Bullaren
Sotenäs
Munkedal-Lysekil
Uddevallanejden,
Bokenäset
Västra Orust, Östra Orust

Valregion 4

Tjörn
Stenungsund
Kungälv
Öckerö
Göteborg

Tjörn
Stenungsund
Kungälv
Hisingen/Göteborg,
Hisingen/Göteborg,
Södra Skärgården
Partille
Härryda Östra, Landvetter
Askim Härads

Partille
Härryda
Mölndal
Rekrytering av en valberedning






Det skall rekryteras en ordförande från valfri valregion, om ordförande får förhinder
blir en av de två representanterna i den valregion som utsett ordförande
ställföreträdare.
Om möjligt skall ordförandeskapet rotera mellan de olika valregionerna enligt följande
ordning: 1-2-3-4 osv
Till föreningsstämman 2017 är det valregion 4 som står på tur
Det skall rekryteras 1 ledamot från respektive valregion för en mandattid av 2 år
Följande kretsar har uppdraget att samordna nomineringsarbetet inom sin region:
Valregion 1: Mellerud
Valregion 2: Lilla Edet
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Valregion 4: Partille

Om det uppstår en vakans i valberedningen så är det upp till styrelsen att fatta beslut
om vakansen skall ersättas genom att utlysa extra stämma

Valberedningens uppdrag är:
 att lämna förslag på Ordförande för Länsföreningen
 att lämna förslag på styrelseledamöter till Länsföreningen enligt arbetsinstruktion
 att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Länsföreningen
 att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Göteborgs Jagtsällskaps
Stiftelse
 att lämna förslag på ersättning till styrelse och revisorer
 att lämna förslag på Ordförande för Årsstämman
 att lämna förslag på vice Ordförande för Årsstämman
 att ge styrelsen i uppdrag att vid konstituerande möte inom sig utse ombud till Svenska
Jägareförbundets årsstämma och suppleanter för dessa
Skogaryd 2017-03-15
Kent Hed, valberedningens ordförande

16.

Styrelsens förslag beträffande:

a)
Verksamhetsplan för 2017
Verksamhetsplan för 2017 redovisas utförligt i stämmohandlingarna och
godtogs enhälligt av stämman.
b)
Kretsbidrag
Kretsbidraget är oförändrat 20 kr och aktivitetsstöd enligt tidigare regelverk.
c)
Budget
Budget för 2017 redovisas utförligt i stämmohandlingarna och godtogs enhälligt
av stämman
d)

Ärenden över vilka Jägareförbundet begärt stämmans
yttrande
Inga ärenden har inkommit.
e)
Inkomna motioner
7 motioner har inkommit och behandlas enligt följande:
Motion 1 ang etiskt råd antas och skickas vidare enligt styrelsens förslag.
Motion 2 ang svårighet att värva nya medlemmar anses besvarad och handläggs
enligt styrelsens förslag.
Motion 3 ang förenkling för handikappade anses besvarad och handläggs enligt
styrelsens förslag.
Justeringsmännens signaturer:
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Motion 4 ang återinförande av vildren anses besvarad och handläggs enligt
styrelsens förslag.
Motion 5 ang förlängd jakttid på morkulla anses besvarad och handläggs enligt
styrelsens förslag.
Motion 6 och 7 ang senareläggning av jakttid för älg. En livlig diskussion
vidtog där frågor som: stör hunden älgen, varför brunstar älgen om, kan detta ge
träningsförbud, jaga inte på vintern då energin inte räcker till, påverka ÄFO.
Landvetter yrkar avslag.
Stämman antog styrelsens förslag att i samförstånd med övriga länet driva
frågan i VFD
f)
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
g)
Avrapportering föregående års motioner
Göte börjar med att tacka för 7 motioner och hoppas på tvåsiffrigt nästa år.
Motioner att avrapportera var hur uppfattas SJF i vargfrågan? Motionen bifölls
av stämman.
Sätt av 3 kronor till ungdomsverksamhet, motionen avslogs.

h)
Redovisning av uppdrag från årsstämman 2016 ang kretsar
På stämman 2016 gavs styrelsen i uppgift att gå igenom eventuella problem i
kretsarnas verksamhet. Det konstateras att en önskan om sammanslagning bör
komma från kretsarna. Länsförbundet har beredskap för detta. Det finns nu
också en central lista för minsta gemensamma kretsverksamhet

17.
Ersättningar till styrelse och valberedning
På förslag av valberedningen beslutar föreningsstämman om följande ersättningar till styrelse
och revisorer:
Ordförande 30% av ett basbelopp per år (2017, 44.800kr = 13.440kr)
Sekreterare 25% av ett basbelopp per år (2017, 44.800kr = 11.200kr)
Samtliga ledamöter 3.000kr i kostnadsersättning per år
Vid inkomstbortfall 650kr för halvdag
Vid inkomstbortfall 1.300kr för heldag
Reseersättning enligt den skattefria normen (18:50kr/mil för närvarande)
Revisorer är berättigade till inkomstbortfall, 650kr för halvdag och 1.300kr för heldag.
Revisorer har även rätt till reseersättning enligt den skattefria normen (18:50kr/mil för
närvarande)
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På förslag av styrelsen beslutar föreningsstämman om följande ersättningar till
valberedningen.
Ordförande 2.000kr och varje ledamot 1.000kr i kostnadsersättning/år och därutöver
reseersättning samma som för styrelseledamot.

18.
Bestämmande av sättet för kallelse till nästa föreningsstämma
Stämman beslutar att kallelse till nästa föreningsstämma skall ske genom annons i
Jägareförbundets tidning samt genom personlig kallelse av ombuden via mail.
Mötesordföranden, Sven-Bertil Thelander tackar för förtroendet att få leda
länsjaktvårdsföreningens årsstämma, önskar lycka till och ett framgångsrikt år.
Överlämnar klubban till den nyvalde ordföranden Göte Johansson.
Göte tackar för väl genomfört möte och överlämnar en blombukett till Sven-Bertil och Stig.

19.
Utmärkelser och avtackningar
Ett stort antal utmärkelser i form av plakett, vapenrem, ammunitionsfodral och blommor
överlämnades.
20.
Styrelseledamot Anders Iacobaeus har ordet
Anders håller ett inspirerande, koncentrerat och uppskattat anförande.

21.
Föreningsstämman avslutas
Martin Hahne fick tillfälle att prata sig varm om kustjakt, som är en underutnyttjad resurs.
Studiefrämjandets Maria Bäckman fick komma emellan och tacka för ett bra år.
Göte Johansson tackar å sina och styrelsens vägnar för förtroendet att leda föreningen och
förklarar föreningsstämman avslutad.
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Vänersborg 2017-04-05

Magnus Fabbe Nilsson
Sekreterare

Sven-Bertil Thelander
Ordförande (§§ 4-18)

Göte Johansson
Ordförande (§§ 1-3, 19-21)

Johan Hansson
Justeringsman

Justeringsmännens signaturer:

Anders Sundbäck
Justeringsman
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