
Protokoll Styrelsemöte Käloms vvo 

 På Bygdegården 2022-01-19
 Närvarande: Carl-Göran, Gösta, Gunnar, Lena och Agneta

§1. Ordförande Carl-Göran öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Upprättad dagordning godkändes.

§3. Val av sekreterare- Agneta. Protokolljusterare- Gösta. 

§4. Ekonomisk rapport. 
      Utgående behållning, egna medel 11 663,52 kr. 
       markägarfond 12 483,20 
       Behållningen har ökat med 4 443,75. 
       Inkomster under året: Vi har sålt ett luftgevär för 1000 kr och älgbanan för 1000 kr.
       Jaktkortsförsäljningen har ökat med 2500 kr och var 11 550 kr totalt. 
       Det såldes 24 älgbevis, 23 småviltskort, 7 gästdygnskort, 7 gästårskort. 2 veckokort bäver. 
       Webhotellet 150 kr dyrare. 

§5 Årsmötet. Preliminärt datum för årsmötet bestämdes till 2022-03-23, kl 19.00. 
     Gösta och Carl-Göran ansvarar för bokning, kallelse och annonsering i dagstidningarna och
     affischering, samt på viltvårdsområdets hemsida. I annonsen anges att avslut markägarfond 
     ska behandlas. 

§6 Styrelsens förslag till årsmötet. 
     - avskjutningskvot 5,0
     - Jaktgäster: inga på älgjakt och 2 gäster/jakträttsinnehavare på småvilt. 
     - Jakttider hösten 2022: 
       September: 5,6,7 - 9,10,11, - 16,17,18, - 24,25 september. 
       Oktober: 10,11,12 - 14,15,16, - 21,22,23. - därefter helger, till och med 11 december, då 
       jakten avslutas. 
       Från och med 1 november till 11 december kan hundförare bedriva ensamjakt på kalv.   
       Ersättningen går då till jaktlagskassan. 
    - Arbetsdagar: 
      Tisdag den 17 maj, slakthus-städning kl.18.00. Vi bjuder på korv! 
      Lördag 13 augusti, kl.09.30, samling vid bygdegården. 
    - Skjutdagar:
      13 augusti 13.00
      18 augusti 17.00
      21 augusti 11.00
      25 augusti 17.00
      Skjuttävling 4 september kl.11.00. 
      Skjutledare Gösta och Carl-Göran. 



    - Pris Jaktbevis: Älgjakt och småvilt; 150 kr vardera. Gästbevis småvilt 100 kr/dygn, Årsgästkort
      småvilt 400 kr,  
      Bäverkort 500 kr/vecka, 150 kr/helg, 100 kr/dygn. 
    - Arvoden: Jaktledare, jaktlagskassör och viltvårdskassör; 1500 kr. Styrelseordförande och
       sekreterare 250 kr. 
     - Skottpengar: Räv 100 kr, Mink och mård 50 kr. Kråkfåglar 50 kr. 
    - Bäverjaktsupplåtelse godkännes som tidigare år, med kort.
      Harjaktupplåtelse godkännes, som tidigare. 
    - Nya medlemmar: Peter Ström, småviltsjägare
    - Anmälan till årets älgjakt ska ske senast 25 augusti.
    - Inskjutningsregler: som tidigare; 3 godkända bronsserier, eller minst 40 skott. 
    - Björnjakt inom Käloms vvo, mellan 21-31 augusti. Medlemmar i jaktlagen inom Offerdals 
      storlicens får deltaga. Björnpasset är ett krav och småviltskort behövs. 
    - Bytesrätt: Minst 5 deltagare för delning av byte och jakt som jaktlag.
    - Markägarfonden ska avslutas
    - Jaktlagstävling i lerduveskytte o på älgbana, kommer att ordnas.
    - Björnpasset och Lerduveskytte sker 26 maj, kl. 10.00. 
      Gösta och Tomas är skjutledare för Björnpasset. 
      Gunnar är ansvarig för lerduveskyttet. 
    - Jaktlagsmiddag ska vi försöka ordna. 

§7 Verksamhetsberättelse. Carl-Göran skriver ett underlag.

§8 Övriga frågor.
      Ny vedlista mejlas ut till samtliga i jaktlaget.

§9 Mötets avslutande. 

Sekreterare Agneta Bylander Justerare Gösta Persson


