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Protokoll
Plats IOGT/NTO-lokalen Årjäng                                                                                                 
2011-02-10

                      Kl 
19,00 -21,30

Närvarande 32 st valda ombud och ledamöter
Paragrafer 1 – 23

§   1 Roland Kylen öppnade mötet och delade ut utmärkelser för medlemmar
I tur att få utmärkelser var Alf Davidsson som ej kunde närvara vid mötet,                 
samt Sven Ek som avgår från styrelsen från och med detta årsmöte.

§   2 Val av årsmötesfunktionärer:

§   2:1 Till att leda dagens förhandlingar valdes Ingemar Nygren och som sekreterare
anmäldes ordinarie Sven Ek

§   2:2 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars-Göran Karlsson
och Sven Nilsson.

§   3 Kallelsen till årsmötesförhandlingarna godkändes

§   4 Dagordningen godkändes och fastställdes

§   5 Upprättande av röstlängd bordlades till dess behov eventuellt skulle 
uppkomma

§   6 Roland  presenterade 2010 års verksamhetsberättelse vilken godkändes och 
lades till handlingarna

§   7 Lennart Berglund föredrog revisionsberättelsen, resultat och balansräkning
vilka godkändes och fastställdes.

§   8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010

§   9 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen:

§   9:1 Ledamöter:
Per-Ove Thorängen sitter kvar på 1 år (2012).
Omval Morgan Zetterqvist 2 år, nyval Andreas Gustavsson 2 år och Anders 

Eriksson 2 år (2013).
Styrelsesuppl.  Omval Magnus Andreasson 1 år, nyval Carina Carlsson 1 år

Anmälda ledamöter:
Jonny Andreasson Skogsstyrelsen
Alf Davidsson Kommunrepresetant
Peter Ring Kommunrepresentant (ersättare)
Birgitta Saalama LRF
Bengt-Åke Karlsson LRF (ersättare)



§   10 Val av ordförande i kretsen omval Roland Kylen 1 år
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§   11 Val av revisorer och ersättare:
Omval Lennart Berglund, Kenneth Christoffersson
Ersättare: omval Ingemar Danielsson, Jarl Karlsson

§   12 Val av ombud till länsförbundsstämman samt ersättare, 2011-03-19  kl 
14,00 

Thon Hotel Charlottenberg:
Morgan Zetterqvist, Andreas Gustavsson, Anders Eriksson, Per-Ove Torängen
Carina Carlsson, Magnus Andreasson, Lennart Berglund
Ersättare: Jonas Ås, Alf Davidsson, Peter Ring, Sven Ek

§   13 Till utbildningsansvarig valdes Carina Carlsson

§   14 Till ungdomsansvarig valdes Jonas Ås

§   15 Till medlemsansvariga valdes styrelsen

§   16 Till valberedning valdes Lennart Berglund, Stefan Bryngelsson, Wiggo 
Emanuelsson,

Lars Eriksson, Valter Nilsson, Åke Karlsson
Ersättare: Veine Johansson, Sven Ek

§   17 Val av representant till länsförbundets valberedning omval av Morgan Olsson
Ersättare: Andreas Gustavsson

§   18 Val av ledamöter till älgförvaltningsgrupp (3 st)
Morgan Zetterqvist, Andreas Gustavsson, Martin Karlsson

§    19 En motion hade inkommit från Sven Ek, angående rovdjursläget i
Sydvästra Värmland. Efter en längre diskussion godkändes motionen och 

kommer 
Att sändas vidare till Jägareförbundet Värmland.

§   20 Rapporter:

§   20:1  Gunnar Glöersen hade fått förhinder och kunde inte komma som avtalat.

§   20:2 Roland informerade om de kommande älgförvaltningsområdena, dessa är 
under uppbyggnad och skall vara genomförda till nästa jaktsäsong 2012

§    20:3 Rovdjursläget:
Roland redogjorde för det aktuella läget beträffande varg, lo och björn, han 
påpekade dessutom att kommande söndag skall lo-inventeringen genomföras i 
hela södra Värmland. Även vargförekomst skall rapporteras och redovisas. 
Redovisningen av inventeringen skall ske på Skogsstyrelsens kontor i Årjäng

kl 18,00  söndag, alla områdesansvariga kallar berörda 
medhjälpare. Roland kommenterade den låga tilldelningen på varg under 2011 
där endast 20 djur i hela landet fick fällas.           Roland informerade om att 



två nya vargrevir har etablerats i Årjängskretsen  ett i Lennartsfors och ett i 
Holmedal.
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§   21 Styrelsens förslag till årsmötet:

§   21:1 Roland tog upp frågan om vi skall ha kretslicensen kvar, kretsen har genom 
Roland  och Morgan administrerat detta, det var dock mötets mening att kretslicensen 
bör

vara kvar som tidigare

§   21:2             Roland tog upp frågan om samordning mellan VVO beträffande 
rovdjursjakten han
menade att det är viktigt att jakten på de stora rovdjuren samordnas så långt det
går för att få jakten så effektiv som möjligt. Han påpekade dessutom att
det är viktigt att man har med en särskild punkt i årsmötesprotokollen om
jakt efter stora rovdjur.

§   21:3 Stämman beslöt att kallelse till nästa årsmöte skall ske via annonsering i 
Nordmarksbygden, Svensk Jaktnyheter och Årjängsportalen

§   22 Övriga frågor:

        Lennart Berglund informerade om vissa arbetsrutiner inom Va Nordmarkens
Äso.

Till ny samordnare för att hantera fällor och övrig fångstutrustning till 
kretsmedlemmar utsågs Morten Karlsson, som tillhandahåller materialet vid 
Tingevi Idrottsplats, Årjäng

Kretsen kommer att ställa upp som medarrangör på skogsdagen vid Årjängs 
travbana 2011-05-01.

§   23 Avslutning

______________________________
______________________________

Ingemar Nygren Sven Ek
       Ordförande Sekreterare

Justeras



_        _______ ___________                                                       
_______________________________

Sven Nilsson Lars Göran Karlsson


