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Innan mötet öppnades överräckte ordförande vilvårdspriset åt Tom Olli som vann med 131
p, på andra plats kom Yngve Stolpe med 123 p och på tredje plats kom Jens Ekman med 
70 p. Utlottningspriset för inlämning av fångstlistan i tid erhöll Carina Rönn. 

24 deltagare på mötet

1. Mötets öppnande
 
Jonas Seitovaara öppnade mötet kl:18.02 och valdes till mötesordförande. Elenor Bengs 
valdes till sekreterare. Göte Bengs valdes till mötets vice. ordförande. Mötet hölls i Norra 
Vallgrund UF

2. Konstaterande av mötets laglighet

Annons i Vasabladet 24.1.202 och på vår hemsida. Inga anmärkningar.

3. Godkännande av föredragningslistan som mötets arbetsordning

Föredragningslistan fick godkännande av mötet.

4. Val av två protokolljusterare samt rösträknare vid behov

Göte Bengs samt Martin Bengs valdes av mötet.

5. Årsberättelse och verksamhetsplan

Sekreteraren presenterade årsberättelsen och verksamhetsplanen som omfattades av 
mötet.

6. Räkenskaperna, bokslut och verksamhetsgranskarberättelse

Isak Lönnqvist presenterade räkenskapena och budgeten som omfattades av mötet. 
Verksamhetsgranskarberättelsen presenterades av ordförande som upplåtits av Hans 
Holm och Johan Håkans.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 2023

Mötets vice ordförande, Göte Bengs  tillfrågade mötet som beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

8. Fastställande av arvoden för nya styrelsen

Ordförande, sekreterare och kassör 120€ och övriga styrelsemedlemmar 60€
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9. Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå samt val av     
    styrelseordförande

Jonas Seitovaara omvaldes till styrelseordförande av mötet. Styrelsemedlemmar som var i
tur att avgå Glenn Lundström, Thomas Gädda samt Elenor Bengs. Thomas Gädda och 
Elenor Bengs ställer upp till återval och Glenn Lundstöm valde att avgå, nyinvald av mötet 
i styrelsen blev Hans Holm.

10. Val av två verksamhetsgranskare

Carina Rönn och Johan Håkans  valdes av mötet.

11. Val av ansvarsperson för viltvården

 Ny ansvarsperson för viltvården 2023, Jonas Seitovaara

12. Val av medlemmar i skyttesektionen

Glenn Lundström som dragare och Oscar Enlund och Andre Norren som medlemmar. 
Thomas Gädda som elektriker.

13. Medlemsriktlinjer

Mötet behandlade styrelsen förslag på nya medlemsriktlinger, se bilaga 1.

14. Fastställande av medlemsavgift, säsongskort samt dagkort

Isak Lönnqvist gav förslag under mötet att jägare under 18 år som beviljas säsongskort A 
behöver enbart betala 85 € för säsongskort A
Carina Rönn gav förslag under mötet att markägare med mera än 5 ha skulle betala 150 € 
för säsongskort A.
Glenn Lundström gav förslag under mötet att höja avgiften på säsongskort A.

Efter lång diskussion så valde mötet att sänka avgiften på säsongskort A för de som är 
under 18 år, övriga avgifter behålls som tidigare.

       Medlemsavgift 25€
       Säsongskort  (Klass A och B)170€, under 18 år 85 €
       Dagkort 15€
       Inskrivningsavgift 100€ 
      
15. Älglicenser 2023

Skärgårdens licenslag ansöker om licenserna baserat utifrån viltstamsräkningen. Ingen 
flygberäkning gjort ännu i år.
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16. Vitsvanslicenser 2023

Styrelsen beslutar i samråd med jaktledaren om hur många licenser som skall sökas 
baserat på eventuellt utförd spårinventering samt uppskattning av djur kvar efter jakt. 
Klubbens mål på sammens storlek 7-10 djur/1000 ha eftersträvas i licensansökningen.

17. Hemsidan

Hans Berg fortsätter sköta om klubbens hemsida och får ett arvode på 60€ för det

18. Kontraktskommitén

Hans Holm fortsätter som ordförande för kontraktskommitén. Övriga medlemmar i 
kommitén fortsätter, Johannes Friberg, Tomas Gädda och Conny Ståhl.

19. Klubbhuset

Gustav preseterade på mötet vad som har blivit gjort samt vad som skall ske under början 
av detta år. Sockel och golv har blivit gjutna på delen som blir utbyggt. 2 vägg element har 
blivit spikade samt 3:dje påbörjat. Man väntar nu på takåsen som är under tillverkning. När
vädret nu tillåter fortsätter talkot igen och drar då igång med att resa väggarna och få på 
taket under våren.

20. Övriga ärenden

Mötet avslutas 
Kl: 19:19

___________________________ ___________________________
Ordförande Jonas Seitovaara Sekreterare Elenor Bengs

___________________________ ____________________________
Justerare Göte Bengs Justerare Martin Bengs


