
Käloms vvo 2022-03-23

Jaktstämma 2022

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO 2022-03-23

Plats: Käloms bygdegård

Närvarande: Gunnar Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, Gösta Persson, Lena Olofsson, Simon Bylander, 
Agneta Bylander, Marcus Bylander, Bengt-Olov Wärdell, Stefan Fahlen, Erik-Olof Eklund, Stig 
Engström och Leif Lundberg.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Carl-Göran Palmqvist hälsar alla välkommen och förklarade det 75:e verksamhetsårets 
jaktstämma öppnad.

§2 Val av mötesfunktionärer
Carl-Göran Palmqvist valdes till mötesordförande
Agneta Bylander valdes till sekreterare för stämman
Leif Lundberg valdes att jämte ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§3 Kallelse
Annons i ÖP och LT, under föreningsnytt, samt inlagt på hemsidan. 
På byns anslagstavlor en affisch. 
Kallelsen godkändes. Beslut togs att tillämpa samma kallelseförfarande till nästa års jaktstämma.

§4 Röstlängd
Totalt medlemmar 12 var närvarande. Av dessa varav 10 markägare.

§5 Årsberättelse, revisionsberättelse, samt ansvarsfrihet för Styrelsen
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året föredrogs av Carl-Göran och godkändes av 
stämman. 
Revisorernas berättelse godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§6 Inkomst och utgiftstat
Inkomst från jaktkort 11500 kr, en ökning med 2500 kr. Behållningen har ökat med 4443,75 kr.
Vi har även sålt ett luftgevär och älgbana under året.
Förslag att jaktlaget, som tidigare betalat 1500 till vvo, nu betalar 1800 kr, vilket godkändes. 
Upprättad inkomst och utgiftsstat är i balans och godkändes av stämman. 
Kvarvarande summa i markägarfonden beslöts tillfalla viltvårdsområdet.



§7 Regler för jaktutövning och viltvård. Jaktledarinstruktion.

1. Avskjutningskvot.
Beslut att föreslå en kvot på 5 per 1000 ha, samma som ifjol.

2. Köttlotter.
För hel köttlott markägare krävs 150 ha mark, 75 ha för halv köttlott. För arrendatorer 200 ha
mark.  

3. Jakttider:
Samling för älgjakten är söndag 4 september, kl.11.00, vid skjutbanan. Då börjar vi med 
tävlingen i älgbaneskytte. Regler är stående, ev. med enkel skjutkäpp. Efter tävlingen har vi 
möte inför jakten. 
Jaktdagar under september: 5,6,7 och 9,10,11. Veckan därpå 16,17,18. Samt 24,25
Jaktdagar under oktober: 10,11,12 och 14,15,16. Veckan efter 21,22,23. 
Därefter jagar vi helger tom 11 december, då älgjakten avbryts. From 1 november, får 
hundförare bedriva ensamjakt på kalv, där intäkten går till jaktlagskassan. 

4. Arbetsdagar:
Anmäl vad som behöver göras till jaktledaren i god tid före arbetsdagarna. De som vet att de 
inte kan vara med på arbetsdagen, anmäler detta till jaktledaren och utför ett jobb innan 
arbetsdagen. 
Tisdag 17 maj, 18.00 Städning av slakthuset, mm. Vi bjuder på korv! 
Lördag 13 augusti, 09.30, samling vid bygdegården, för röjning och åtgärder pass. 
Torsdag 8 september, 10.00, samling vid bygdegården, för röjning och åtgärder pass.

5. Skjutdagar Älgbana
13 augusti, kl.13.00. Trampare: Bernt, Tobias, Tomas, Marcus.
18 augusti kl 17.00. Trampare: Lena, Gunnar, Agneta, Simon
21 augusti, kl 11.00. Trampare: Anne, Tord, Carola, Stefan
25 augusti, kl 17.00. Trampare: Leif L., Håkan, Leif J.
4 september, kl 11.00. Skjuttävling
Skjutledare älgbana Carl-Göran och Gösta. 
Björnpasset 26 maj, kl. 10.00. Skjutledare Gösta och Tomas. 
Därefter Lerduveskytte. Ansvarig Gunnar

6. Anmälan till älgjakt
ska ske till jaktledaren senast 25 augusti, för jägare som inte deltar i inskjutningen. 

7. Inskjutningsregler
Minst två skott på tavla. Därefter krävs Godkänd Bronsserie, alternativt minst 40 skott i valfri 
jägarmässig skjutställning. 

8. Jaktledarinstruktion
Jaktledaren ska följa av styrelsen ufärdade regler och direktiv. Dessa redovisas skriftligen vid 
jaktens början och delas ut vid mötet 4 september

9. Björnjakt 
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 21-31 augusti, är det områdesjakt inom licensområdet som gäller. 
Medlemmar inom Offerdals Licensområde får deltaga. Björnpasset ett krav. 

10. Viltvård
Saltstenar köps in av de som vill sätta ut och man får ersättning om man lämnar faktura till 
kassören.



§8 Avgifter, arvoden och viltvårdsersättning
Jaktbevis: Älg 150 kr, småvilt 150 kr, gästbevis småvilt 100 kr, års-gästbevis 400 kr. 
Bäverkort 500 kr/vecka. 150 kr/helg. 100 kr/dygn
Arvoden: Kassör 1500 kr, jaktlagskassör 1500 kr. Jaktledare 1500 kr. Styrelseordförande 250 kr, 
Sekreterare 250 kr. 
Skottpengar: Räv 100 kr, mink 50 kr, mård 50 kr, kråkfåglar 10 kr

§9 Upplåtelse av jakträtt inom området
Älgjakt inga jaktgäster.
Småviltsjakt: 2 jaktgäster per jakträttsinnehavare. Års-gästkort gäller en specifik person per 
jakträttsinnehavare.
”harebra-gänget” kommer 27 oktober. 
Vi upplåter för bäver-jakt, med priser enl. ovan.

§10 Antagande av nya medlemmar.
En ny medlem i viltvårdsområdet: Peter Ström, småviltsjägare

§11 Val av styrelse
Carl-Göran Palmqvist valdes till ordförande på ett år.
Gösta Persson, Lena Olofsson, Leif Jonsson och Agneta Bylander valdes till ordinarie 
styrelsemedlemmar. 
till styrelsesuppleanter valdes Gunnar Olofsson, Tomas Backström och Carola Österlund.

§12 Val av jaktledare och jaktlagskassör
Carl-Göran Palmqvist valdes till jaktledare.
Gunnar Olofsson valdes till jaktlagskassör.

§13 Val av revisorer
Till Revisorer valdes Leif Lundberg och Bernt Tyrebo

§14 Utfärdare av jakträttsbevis
Lena Olofsson. 

§17 Delgivning av jaktstämmoprotokoll
Justerat jaktstämmoprotokoll ska finnas tillgängligt hos sekreterare 15 april. 

§18 Valberedning
Stämman beslutade att inte tillsätta någon valberedning.



§19 Val av ombud
Kretsårsmöte i maj, blir i år ett fysiskt möte, men datum saknas för närvarande. Ombud Gunnar 
Olofsson och ersättare Marcus Bylander.
Offerdals licensområde har möte 3 april i Tulleråsens bygdegård. De efterlyser någon som kan ta 
ordförandeposten. Ombud Carl-Göran Palmqvist och ersättare Gunnar Olofsson. 

§20 Övriga frågor

Vi har fått erbjudande från jägarförbundet om utbildningar. Tex utbildning av skjutledare, styrelsens 
ansvar och säkerhetsbestämmelser. Även en utbildning om Viltvårdsområdets lagstiftning. 
Går att beställa utbildning, som är 3 timmar, gratis om man ordnar lokal och fika. 
Styrelsen återkommer. 

Jaktlagsmiddag: styrelsen försöker ordna en middag, under första jaktveckan. 

Bytesrätt vid minst 5 deltagare i älgjakten. 

Milersättning. Bilersättning vid t.ex möten, enligt skatteverket, för närvarande 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.

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. Ingen hjortjakt vid 
jakt på älg. Småviltsjägare har rätt att jaga under älgjakt, efter samråd med jaktledare.

Bestämmelse vid skjuttävling: stående med ev enkel skjutkäpp. 

Gunnar redovisade jaktlagskassan. 33595 kr vid årsskiftet. Reviderat. 
Offerdals storlicens kommer att anordnas aktivitetsdagar 28 och 29 maj i Rise/Tulleråsen. Kolbullar, 
test av björnhundar, skytte för barn o vuxna, mm. 

§21 Mötets avslutande
Ordförande Carl-Göran tackade stämmans deltagare och avslutade mötet.

Agneta Bylander, sekreterare Leif Lundberg, Justerare

Carl-Göran Palmqvist, Ordförande


