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JAKTKLUBB 201I-08-23

Ndrvarande.'Arne Lindberg, Olof Lindahl, Nicklas Eriksson, §eIlHällström, Göran
Dahlgren, Anders Filipsson, Gunnar Lindberg, Leif Lundberg och Lennart Rehnmark.

§1. Öppnande

Ordforanden Arne Lindberg öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§2. Kallelse

Kallelsen till årsmötet godkåindes.

§3. Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§4. Årsmötesordfiirande

Till årsmötesordforande valdes sittande Arne Lindberg.

§5. Årsmötessekreterare

Till årsmötessekreterare valdes siuande Olof Lindahl.

§6. Justerare

Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Kjell Hiillström.

§7. Det gångna jaktåret

Under jaktåret 10/11 sköts två kalvar, en kviga och en pinntjur vid ordinarie jakt. En älgkalv
och en pinntjur blev påkörd under senhösten och kunde tas om hand av jaktlaget. Tre rådjur
hade blivit pakörda och dödade. fuets jaktfest var i Hamptjiimsstugan och var som vanligt
mycket trevlig med god mat och dans. Vi ser fram mot nya fester! Kopia på {olarets
årsmötesprotokoll hade genom sekreterarens fti,rsorg, som vanligt skickats till Umeå kommun.

§8. Kassarapport

Kassarapport ftiredrogs av kassören. Arne hade varit i kontakt med både Umeå kommun och
Umeva angående jaktarrendet och nu också erhållit ny karta på jaktområdet fran båda parter.

Ame håller i den fortsatta kontakten och fiirhandlingen om kostnaden/hektar. Ekonomiska
rapporten godkiindes och lades till handlingarna.

§9. Revisionsberättelse

Revisorema konstaterade att klubbens rtikenskaper var i sin ordning och rekommenderade
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet lor det gångna året.
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§ 10. Ansvarsfrihet

Årsmötet beslöt ge styrelsen ansvarfrihet lor det gangna året.

§11. Val av styrelse

Under det gångna året hade styrelsen bestått av:

Ordfiirande Arne Lindberg
Sekreterare Olof Lindahl
Kassör Nicklas Eriksson
Årsmötet beslöt omvälja ordft)rande och sekreterare. Nicklas hade varit i kontakt med Stefan

Sjöström om att han skulle ta över som kassör. Stefan hade ställtsig positiv och mötet valde

enliE ftirslaget Stefan Sjöström till ny kassör. Samtliga valdes ftlr perioden2All-07-01-
20t2-06-30.

§12. Revisorer

Att revidera jaktklubbens räkenskaper omvaldes Gunnar Lindberg och Leif Lundberg.

§13. Nya medlemmar

Inga nya rapporterades. Årsmötet menade att vi skall vara mycket restriktiva att ta in nya

medlemmar men att vi som tidigare äger rätt att ta med jaktgäst kostnadsfritt. Vi ansvar då

själva, var och en, ftir vår jaktgästs göranden.

§ 14. Medlemmar-medlemsavgifter-arrende

Medlemmar iir oftiråindrat.. Arrendeavgifterna var ofloråindrade, 5kr/ha.

§15. Betalning till markägare

Sker genom kassörens ftirsorg enligt tidigare.

§16. Jaktområde

Förutom som tidigare fu ll28 ha meddelade Arne att ytterligare mark tillkommit i
forhandlingen med Umeva. Han kommer att rapportera in den nya arealen till Länsstyrelsen så

fort ftirhandlingen iir avslutad.

§17. Småvilt under äIgiakt

Beslöts att samtidig jald kan ske fiirutsatt att småviltjägaren samråder med jaktledaren.

§1S. ÄEiaktstart

Den 10/9 kl 06.00. Det beslöts vara tillåtet att passa på åkern from 5/9 ftirutsatt att jaktledaren

informerades i forväg. Ensamt vuxet djur får skjutas.
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§19. Jaktdeltagare

Deltagande i årets älgiakt beslöts vara: Göran Dahlgren, Nicklas Eriksson, §ell Hällström,
Olof Lindahl, Arne Lindberg, Gunnar Lindberg, Lennart Rehnmark, Leif Lundberg, Stefan

Sjöström, och Evert Abrahamsson.

Noterades att alla jägare och drevkarlar skall ha löst statligl jaktkort fiir att få
medverka.

§20 Jakttid och tilldelning

Tilldelningen ftjr året iir 4 vuxna. Jakttiden har avbrott mellan 2619 och9ll0.

§21. Jaktledare

Till jaktledare valdes Arne Lindberg.

§22. Eftersökshund

Lennart Rehnmark står ftir eftersökshund.

§ 23. Rensning av pass

Passrensningsansvariga enligt ftiljande:
JI-JJ

39-46
52-57
4,5,6,35, 36
24,25

Pass 7-10

Evert, §ell
Leif o Arne (40-43) Olof (44-46).
Gunnar o Arne
Stefan och Nicklas
Göran + kollar om det iir möjligt att göra en grind i staketet runt stenkrossen ftir
älgtransport.
teif + Ame

§24 Ovrigt

Alla ansvarar fiir att komm-radion är laddad och fungerar vid jaktstart! BESLÖTS att vi inte
skjuter björn vid drevjakt. Årets träningsskjutning genomftires i Bratfvallen 30/8, start från
Tjälamark 17 3A. De som inte kunde då ffu själva ordna tråiningsskjutning på annat sätt innan
jaktstart. Noterades att ftirvaring av vapen i bil har hårda restriktioner som skall efterftiljas vid
jakt. Några ytterligare frågor ftirekom inte och alla tackade Arne for husrum och gott fika.

Vid protokollet

Olof Lindahl
Sekreterare
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Arne Lindberg /Ordftirande


