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Innan mötet öppnades överräckte ordförande vilvårdspriset åt Yngve Stolpe
som vann med 85 p, på andra plats kom Gustav Rönn med 75 p och på
tredje plats kom Walther Nissas med 53 p. Utlottningspriset för inlämning av
fångstlistan i tid erhöll Jan Wikström
25 deltagare på
mötet
Mötets öppnande
KL: 18.03
Som mötesordförande valdes Jonas Seitovaara och som sekreterare valdes
Elenor Bengs
2. Konstaterande av mötets laglighet
Annons i VBL 28.1.2020 Mötesplats Norra Vallgrund uf 7.2 kl 18.00
3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare vid behov
Johannes Friberg och Jan Wikström valdes av mötet.
4. Årsberättelse och verksamhetsplan
Ordförande presenterade årsberättelsen och verksamhetsplanen som omfattades
av mötet.
5. Räkenskaperna, bokslut och verksamhetsgranskarberättelse
Isak Lönnqvist presenterade räkenskapena och budgeten som omfattades av
mötet.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen 2019
Verksamhetsgranskarberättelsen presenterades av ordförande som upplåtits av
Hans Holm och Johan Håkans.
7. Fastställande av arvoden för nya styrelsen
- Styrelsens förslag: Samma som 2019 dvs 120€ för ordförande, sekreterare och
kassör. 60€ för övriga styrelsemedlemmar.
Godkändes av mötet
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8. Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå samt val av
styrelseordförande
- I tur att avgå: Jens Ekman, Gustav Friberg, Isak Lönnqvist och Jonas Seitovaara
Samtliga ställer upp till återval och det godkändes av mötet.
9. Val av två verksamhetsgranskare
Hans Holm och Johan Håkans valdes
10. Val av ansvarsperson för viltvården
Andre Norren forsätter som ansvarsperson för vilvården
11. Val av medlemmar i skyttesektionen
Rainer Vik och Peter Hjerp slutar i skyttesektionen och som nya medlemmar i
skyttesektionen invaldes nu Oscar Enlund och Andre Norren. So ny ansvarig
elektriker från Norra Vallgrund Jaktklubb valdes Thomas Gädda
12. Fastställande av medlemsavgift, säsongskort samt dagkort
- Styrelsens förslag:
Medlemsavgift 25€
Säsongskort 150€
Dagkort 15€
Inskrivningsavgift 25€
Mötet bestämde höjning av inskrivningsavgiften till 100 euro, de övriga avgifterna
som tidigare år.
13. Älglicenser 2020

Skärgårdens licensmöte bestämmer antalet licenser som skall sökas.
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14. Vitsvanslicenser 2020
- Klubbens mål av stammens storlek avgör hur många licenser som söks
efter utförd spårinventering. Licenserna söks inom samsöket i
Vasanejdens jaktvårdsdistrikt.
- Styrelsens förslag: Ett mål för vitsvansstammens storlek beslutas och
licenser söks efter spårinventeringens resultat.
Mötet diskuterade kring ett mål för hur många vitsvanshjortar det skall finnas
per 1000 ha. Mötet kom överens om ett mål på 7-10 vitsvansar per 1000 ha,
så detta mål och spårinventeringen kommer att ligga till grund när licenser
söks.
15. Rävkontrakt
- Att mellan skärgårdens jaktklubbar uppgöra avtal som gäller även på
barmark vid rävjakt med hund.
Ett kontrakt mellan skärgårdens klubbar skall göras upp gällande upptag på
barmark vid jakt av räv med hund. Ifall hunden jagat över räven till
grannklubben så kan man med hjälp av pejl påvisa att upptaget skett på egna
jaktmarker.
16. Hemsidan
Hans Berg fortsätter upprätthålla och uppdatera klubbens hemsida och
erhåller för detta ett årligt arvode á 60€.
Omfattades av mötet
17. Projektgrupp för klubbhuset
Ingen projektgrupp för klubbhuset förverkligades utan styrelsen har hand om
projektet att göra om sportstugan till klubbhus.
18. Kontraktskommité
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Samtliga medlemmar i kommiten Christel Holmlund Norrén, Jens Ekman,
Thomas Gädda och Hans Holm fortsätter jobbet med att skriva nya och
förnya arrendeavtal.

19. Övriga ärenden
- Vasanejdens årsmöte 12.2 kl 18.00 Helsingby uf.
- Norra Vallgrund jaktklubb har i år hand om inventeringen av vilttriangeln.
Frivilliga kan anmäla sig åt Jens Ekman. Inventeringen skall vara utförd
29.2.2020.
Mötet avslutas
Kl: 18:46

___________________________
Ordförande Jonas Seitovaara

___________________________
Sekreterare Elenor Bengs

___________________________
Justerare Jan Wikström

____________________________
Justerare Johannes Friberg

