
Käloms VVO 2018-02-04
Jaktstämma 2018

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO 2018-02-04

Plats: Käloms Bygdegård

Närvarande: Gunnar Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, Stig Engström, Lena Olofsson, Agneta 
Bylander, Gösta Persson, Torsten Olofsson, Bengt-Olov Wärdell, Stig Nilsson, 
Erik-Olov Eklund, Carola Österlund, Tord Österlund och Andreas Österlund.

§ 1 Öppnande

Ordförande i Käloms VVO Carl-Göran Palmqvist hälsade alla välkomna och förklarade det 
71:a verksamhetsårets jaktstämma för öppnad.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Carl-Göran valdes till mötesordförande.

§ 3 Anmälan om protokollförare

Gösta Persson anmäldes som sekreterare för stämman.

§ 4 Val av justeringsman

Agneta Bylander valdes att jämte ordföranden justera dagens stämmoprotokoll.

§ 5 Kallelse

På byns anslagstavlor hade Stig Nilsson satt upp en stilig affisch. Till markägare utombys via 
mail och telefon. Kallelsen godkändes.
Beslöts vidare att tillämpa samma kallelseförfarande till nästa års jaktstämma.

§ 6 Röstlängd

Totalt 13 medlemmar var närvarande. Av dessa var 8 markägare.

 

                 



              § 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.                      
       Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året föredrogs och godkändes av stämman.

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel uppgår 5 388 kr.   
           
Markägare fonden: 40 173 kr.

Jaktbevis har sålts för 5 900kr.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Överskottets utnyttjande

Mötet beslöt att markägarfond skall fonderas ytterligare ett år.

§ 9 Inkomst- och utgiftsstat.

Upprättad inkomst och utgiftsstat är i balans och godkändes av stämman.

§ 10 Regler för jaktutövning och viltvård.    
Jaktledareinstruktion.

1. Avskjutningskvot: Offerdals Licensområde har beslutat om en avskjutningskvot på 6.5 
älgar/1000 ha.(från Käloms VVO var förslaget 5.0).

        
2. Köttlotter: För hel köttlott är kravet 150 ha mark för markägare och 200 ha för 

arrendatorer (arrendenorm). Halv lott, 75 ha mark.

3.   Samling inför den stora jakten är söndag den 2 sep. klockan 11.00,vid skjutbanan.
Då går även den spännande tävlingen i älgbaneskytte av stapeln.

4.  Jakttider: Under september jagar vi må. 3,4,5, – 7,8,9, – 14,15,16, - 22,23.
Under  oktober jagar  vi  må.  8,9,10,  – 12,13,14, – 19,20,21, och därefter  helger,  även
dubbelhelgen. 
Efter den 31 oktober får hundförare jaga efter tilldelning och fördelning mellan kön och
stora, respektive kalv. Ersättningen för bytet skall gå till jaktlagskassan,

5.   Anmälan till älgjakt: Anmälan till styrelsen skall ske senast den 30 augusti för 
       jägare som inte deltar i inskjutningen.

6.    Arbetsdag/kväll: Tisdag den 8 maj kl. 18.00. Städning vid slakteriet. Lördag den
       18 aug. kl.10.00 arbete med röjning av pass m.m. Samling vid slakteriet. (Efter arbetsdag
        bereds möjlighet för inskjutning). Torsdag 6 sep. kl. 11.00. Den som inte kan delta vid 
        dessa tillfällen kan få arbeta vid annat tillfälle, efter samråd med jaktledare. 



 7. Skjutledare: Älg. Stig Nilsson och Gösta Persson. 
Trampare: Lö.18 aug; Tord, Carl-Göran och Andreas.
                 To. 23 aug; Agneta, Simon och Lena.

                       Sö. 26 aug; Thomas, Tobias och Leif.
                       To. 30 aug; Gunnar och Håkan.
     Reserv, Janne.
   Skjutledare Björnpasset. Hasse Adolfsson och Mats Wikberg.
   Skjutledare Lerduvor. Gunnar Olofsson

8. Inskjutningsregler: Minst två skott på tavla. (Skjutledare kan om så bedöms erforderligt 
    kräva flera inskjutningsskott). Godkänd bronsserie, alt. Valfri skjutning stående eller 
    löpande även med stöd, minst 32 skott, samt 8 skott på jaktlagstävlingen.

9.  Skjutdagar: Lördag den 18 aug (efter arbetsdagens slut), torsdag den 23 aug kl. 17.00, 
     söndag den 26 aug kl. 11.00 samt torsdag den 30 aug kl. 17.00.

10. Jaktledarinstruktion: Jaktledaren skall följa av styrelsen utfärdade regler och direktiv. 
     Dessa redovisas skriftligen vid jaktens början

11. Björnjakt och Lodjursjakt: Under älgjakt då björn skjuts, tillfaller köttet jaktlaget,
      medan skinnet behålls av skytten. Om björn fälls under övrig jakt tillfaller hela djuret 
      skytten. Vid jakt på björn och lo är det områdesjakt som gäller och småviltbevis 
      erfordras.
      Björnjakt inom Käloms VVO: Medlemmar i jaktlagen inom Offerdals Licensområde  
      får delta. Björnpasset är ett krav.
      Björnpasset har jägare inom Käloms VVO tillfälle att skjuta. Sö. den 20 Maj kl. 16.00.    
      
12. Viltvård: Saltstenar inköps av ansvarig och räkning lämnas till kassören.

§ 11 Avgifter, arvoden, viltvårdsersättning

Jaktbevis: Älg: 100 kr, småvilt: 100 kr, gästbevis: 50 kr, årsgästbevis 400kr.

Fällavgifter: Vuxen älg: 600 kr, kalv: 200 kr. 

Arvoden:  Kassör. 1 000 kr.
                  Jaktlagskassör. 1 500 kr.
                  Jaktledare. 1 500 kr.
                  Styrelseordf.    250 kr.
                  Sekr.    250 kr.
Skottpengar: Räv 100 kr, mink: 50 kr, mård: 50 kr, kråkfåglar: 10 kr.

§ 12 Motioner
.
Inga motioner hade inkommit. 



§ 13 Upplåtelse av jakträtt inom området

Älgjakt: inga jaktgäster.
Småviltsjakt: 2 gäster per jakträttsinnehavare. 
Årsgästkort; gäller en specifik person per jakträttsinnehavare.
”HareBra” gänget jagar hare inom en del av Käloms VVO vecka 40.
Bäverjakt skall upplåtas för 100 kr/dag, resp. 150 kr/helg. Ulf Österman får jaga 14 dagar för 
500 kronor.

§ 14 Antagande av medlemmar

Nya medlemmar: Inga nya.

§ 15 Val av ordförande i styrelsen.

Till ordförande på ett år valdes Carl-Göran Palmqvist.

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter, jaktledare och 
suppleanter

Beslutades följande val:

Styrelseledamöter: Gösta Persson, Torsten Olofsson, Lena Olofsson, Leif Jonsson.

Styrelsesuppleanter: Gunnar Olofsson, Carola Österlund.

Jaktledare: Gösta Persson.

Jaktlagskassör. Gunnar Olofsson.

§ 17 Val av revisorer med suppleanter

Revisorer: Bernt Tyrebo och Stig Engström.

Revisorssuppleanter: Erik-Olof Eklund och Mats Wikberg.

§ 18 Utfärdare av jakträttsbevis

Beslutades att låta Torsten Olofsson utfärda jakträttsbevis och jaktgästbevis.

§19 Delgivning av jaktstämmoprotokoll

Justerat protokoll skall finnas tillgängligt hos sekreteraren f o m den 20 februari.
Justerat protokoll läggs ut på viltvårdsområdets hemsida.



§ 20 Valberedning

Stämman beslutade att inte tillsätta valberedning.

§ 21 Val av ombud

Ombud vid kretsårsmöte. 1 mars; Jan-Åke Rönneland, ersättare: Gunnar Olofsson.

Ombud vid Offerdals licensområde möten: Gösta Persson, ersättare: Carl-Göran Palmqvist.

§ 22 Övriga frågor

Jaktlagsmiddag: Beslutades uppdra åt styrelsen att arrangera en jaktlagsmiddag på onsdag 
den 5 sep.

Lerduveskytte: Söndagen den 20 maj efter att skjutningen för björnpasset är avklarat, ca; kl.
18.00. Skjutning organiseras av Gunnar Olofsson. 

Bytesrätt: 
För full bytesrätt under förutbestämda jaktdagar krävs deltagande av minst tre jägare. Efter 
den 30 november går ersättmingen för bytet till jaktlagskassan.

Milersättning: Bilersättning ex. möten m.m. 18,50 kr/mil.

Eftersök av skadat vilt: Beslutades att för deltagande i eftersök eller omhändertagande av 
skadat vilt under tid då jakt inte pågår, skall arvode med 500 kr/heldag respektive 250 
kr/halvdag utgå. Istället för pengar kan man få djuret som ersättning.

Ek. inom jaktlaget: Efter 2017 års jakt är läget preliminärt 28 800 kronor i kassan

Älgdragare Gösta. Persson ser till att älgdragaren är servad och klar inför jakten.

Jakt på annat vilt: De dagar älgjakt bedrivs, är endast jakt på älg och björn tillåten (läs § 10: 
11.).
Småviltjägare har rätt att jaga under älgjakt, efter samråd med jaktledare.

Bestämmelser vid skjuttävling: Stående med eller utan skjutkäpp. 

Harjakt: Mötet beslöt att sätta in en annons i tidningen Svensk Jakt och även på 
Jägerförbundets hemsida om upplåtande av harjakt mellan den 24 – 30 september. 
Pris: 3 dagar 500 kr/per person, bokningsavgift 200 kr. En vecka 1000 kr/ per person, 
bokningsavgift 400 kr. Gösta ansvarar.



Jaktkarta: En ny uppdaterad jaktkarta skulle vara bra att ha. Andreas undersöker.

§ 23 Avslutande

Ordförande Carl-Göran tackade stämman och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet:        

Gösta Persson                      Carl-Göran Palmqvist

  Sekreterare       Ordförande            

  
Agneta Bylander

                      Protokolljusterare.

                   


