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VINTERMÖTE 2016

1.

Mötets öppnande
Christian Sandström öppnade motet och valdes till mötesordförande. Jan Wikström valdes till sekreterare.

2.

Konstaterande av mötets laglighet
Annons i VBL 2.2. Inga anmärkningar

3.

Val av två protokolljusterare samt rösträknare vid behov
Hans Berg och Michael Nordlund

4.

Årsberättelse och verksamhetsplan
Ordförande gick igenom årsberättelsen och verksamhetsplan. Årsberättelsen och verksamhetsplanen godkändes av
mötet.

5.

Räkenskaperna, bokslut och revisionsberättelse
Jan Wikström redogorde för räkenskaperna för år 2015. Verksamhetsgranskarna har granskat och godkänt bokslutet.
Ansvarsfrihet för styrelsen för 2015
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
Fastställande av arvode för nya styrelsen

6.
7.

120€ för ordföranden, sekreteraren och kassören. 60€ för övriga styrelsemedlemmar.

8.

Val av nya styrelsemedlemmar för de i tur att avgå
Återval av samtliga

9.

Val av två verksamhetsgranskare
Till verksamhetsgranskare valdes Hans Holm och Johan Håkans

10. Val av medlemmar i viltvårdssektionen 3 St.
Isak Lönnkvist som dragare, Jonas Snickars och Roger Ståhl som medlemmar.

11. Val av medlemmar i skyttesektionen 3 St.
Peter Hjerpe som dragare, Rainer Vik och Glenn Lundström som medlemmar.

12. Fastställande av medlemsavgift, säsongskort samt dagkort
Medlemsavgiften höjdes till 15€, säsongskortsavgiften höjdes till 100€, dagkortsavgiften höjdes till 15€ och
inskrivningsavgiften är 25€ .

13. Älglicenser 2016
Skärgårdens licensmöte bestämmer antalet licenser som skall sökas.

14. Medlemsansökan
Jonas Berg och Elisa Lähdesmäki har ansökt om medlemskap. Mötet konstaterade att medlemsansökningarna
behandlas på höstmötet. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

15. Övriga ärenden
-

-

Viltvårdstävlingen,
o Yngve Stolpe, Walter Nissas och Jens Ekman hade skrapat ihop mest poäng. Yngve Stolpe har nu erhållit
vandringspriset flera år i rad och får därmed behålla det.
Beviljande av bordsstandard

o Hans Berg fick emotta bordsstandarden för sitt arbete i styrelsen
Skjutbanan
o Jan Wikström informerade om den nya skjutbanelagen som trätt i kraft 1.12.2015. Lagen medför nya regler
och bestämmelser för funktionen på vår skjutbana och för det regionala nätverket av skjutbanor i
Österbotten. Österbottens förbund uppgör en kartläggning av skjutbanor i Österbotten och en klassificering
av skjutbanor kommer att göras. Bo-Johan Rönn har valts till ansvarsperson för skjutbanan. Mötet var
enhälligt av den åsikten att skyttesektionen fortsätter arbetet tillsammans med övriga jaktklubbar, att banan
ska finnas kvar och att föreningarna bör sträva till att skjutbanan utvecklas och att alla behövliga tillstånd för
skjutbanan inskaffas.
- Resultat av älgräkningen
o 122 (+15%) älgar inom licensområdet
- Upprustning/byggande av föreningens utrymmen.
o Diskuterades om Norra vallgrund uf och slakthuset. Inga konkreta förslag eller åtgärder. Planen är att
slakthuset rustas upp enligt tidigare beslut.
Kontrakt med Södra Vallgrund jaktförening.
o Överenskommelsen lästes upp på mötet. Inga kommentarer. Möten med Södra vallgrund och samarbetet
fortsätter
Hundprov
o Taxklubben 19.11.2016, Brändövik
o Västkustens Dreverklubb 20.11.2016, Langolande
o Kennelklubben, stövarprov 15.10 och 10.12, Kobbvägen
o Älghundklubben 18.9, 23.11, 6.12, 17.12, 27.12. Kobbvägen.
Vilttriangel
o Lista på personer som ska gå triangeln kommer att skickas ut inom kort.
Uppdatering av stadgan
o Styrelsen kommer att gå igenom stadgan och uppdateringar göras. Möte godkänner ändringar innan de görs.
- Vasanejdens årsmöte 10.2
- Hjorträkning kommer att göras i Mars eller April om det fortfarande finns spårsnö. Jan Wikström koordinerar
räkningen
-

