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 ÅRJÄNGS JAKVÅRDSKRETS                                                           PROTOKOLL                                                                
Årsmöte           2010-02-09                       
Plats: IOGT/NTO-lokalen Årjäng                                                                                                        
Kl  19,00-21.15                                                                                                                                           
Närvarande 56 valda ombud och ledamöter                                                                                      
Paragrafer 1 -22 
 
§   1 Roland Kylen förklarar mötet öppnat och börjar med att uppvakta medlemmar som    
 har gjort stora insatser i jägareförbundet Årjängs jaktvårdskrets under många år.
 Årets mottagare av jägareförbundets rockslagsmärke tilldelades. 
 Eskil Ringström, Lennart Berglund och Roland Kylen. Upptogs även att de ungdomarna 
 som deltagit i en del tävlingar och där visat på stora framgångar skulle premieras 
 detta kommer dock att genomföras vid en senare tidpunkt. 
 
§   2 Till att leda dagens förhandlingar valdes Katarina Johannesson och som sekreterare 
 Anmäldes ordinarie Sven Ek 
 
2:2 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll tillika rösträknare utsågs  
 Lars-Göran Karlsson och Sven Nilsson 
 
§   3 Kallelsen till årsmötet godkändes 
 
§   4 Dagoordningen godkändes 
 
§   5 Röstlängd ajournerades fram till dess att detta skulle bli aktuellt 
 
§   6 Roland Kylen presenterade verksamhetsberättelsen som godkändes. 
 
§   7 Lennart Berglund presenterade revisionsberättelsen samt resultat och balansräkning. 
 Vilka fastställdes, varför revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
§   8 Mötet beslutade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§   9 I tur att avgå i styrelsen var Per-Ove Torängen och Roland Kylen vilka omvaldes på 
                          2 år. Som ersättare till styrelsen omvaldes Tommy Georgsson och Magnus Andreasson 
 
§  10 Till ordförande i kretsen omvaldes Roland Kylen på 1 år 
 
§  11 Val av revisorer och ersättare beslöts omval på samtliga Lennart Berglund  
 (sammankallande) och Cenneth Christoffersson  
 Till ersättare omvaldes Ingemar Danielsson och Jarl Karlsson 
 
§  12 Val av ledamöter till länsförbundsstämman 2010-03-20 i Kristinehamn valdes styrelsen 
 Morgan Zetterqvist, Sven Ek, Per-Ove Torängen, Therese Lindeberg, Birgitta Salama,  
  Jonny Andreasson, Catarina Karlsson 

Ersättare: Tommy Georgsson, Magnus Andreasson, Andreas Gustavsson och              
Hannes   Blomstrand. 
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§  13 Till utbildningsansvarig i kretsen nyval av Catarina Karlsson 
 
§  14 Till ungdomsansvarig omvaldes Hannes Blomstrand 
 
§  15 Till medlemsansvariga valdes styrelsen 
 
§  16 Val av valberedning omvaldes Lennart Berglund(sammankallande), Stefan Bryngelsson
 Wigo Emanuelsson, Lars Eriksson, Valter Nilsson och Åke Karlsson 
 Ersättare omval av Veine Johansson och Andreas Gustafsson 
 
§  17 Val av representanter till länsförbundets valberedning omvaldes ordinarie  
 Morgan Olsson  och som ersättare Andreas Gustavsson. 
 
§  18 Inkommen motion från Bockleruds vvo angående regler för tilldelning av kretslicens. 
Beslut :Avslag 
 
§  19 Rapporter 
 
19:1 Bo Nilsson från Grums  suppleant i jägareförbundet Värmland presenterade sig och 

pågående arbeten inom jägareförbundet i Värmland. 
 
19:2 Bo Nilsson tryckte på att det är av stor betydelse att varje vvo ser över möjliga och bra 

sammanslagningar beträffande de nya viltförvaltningsområdena så att det blir vettiga 
områden och gränser som tillgodoser syftena med bildandet av dessa områden. 

 
19:3 Bo Nilsson redogjorde i stora drag över dagens rovdjursläge, han påpekade att 

lodjursstammen har ökat så att den behöver minskas. 
 Naturvårdsverket har bestämt att årets lodjursjakt kommer att omfatta 20 djur för 
Värmlands del. 

 
19:4 Bo Nilsson passade även på att informera om det kursutbud som jägareförbundet  
 bedriver under året, han manade även till att medlemmar och styrelser mera bör 

nyttja Jägartorpet eftersom det finns ca 4000 ha att jaga på och att vilttillgången god. 
 
§  20 Styrelsens förslag till årsmötet: 
 
20:1 Roland tog upp frågan om hur man från respektive vvo ser på älgstammens utveckling,  

flera representanter menade att älgstammen nog hade ökat något.  
Det finns dock områden där man menade att stammen fortfarande är svag och att en 
återhållsamhet i avskjutningen är att föredra. Man menade också att det är av stor 
betydelse vilka djur som skjuts, det är viktigt att man ser till att i möjligaste mån spara 
de finaste avelsdjuren. 

 Roland ställde frågan om den kommande älgtilldelningen (licenserna)till de 
närvarande  vvo-representanterna. Frågan var om vi skulle gå in med ett förslag att ha 

 samma antal älgar innevarande år som under 2009,eller alternativt att man skulle öka 
antalet till 3+3.Stämman kunde dock inte enas i denna fråga utan detta fick våra 
ombud i älgsamrådet mötets förtroende att resonera fram till det kommande 
älgsamrådet. 
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20:2 Mötet beslöt enhälligt att den introducerade predatorjakten ska fortsätta eftersom 

detta är mycket bra viltvård vilket har visat sig på de resultat som har uppnåtts. 
 Under öppningssemonin utdelades pris i form av en handsmidd yxa till Eskil Ringström 

som helt överlägset hade dragit in över 3050 poäng i predatorjakten, han var för övrigt 
även fjolårets överlägsna  vinnare i denna tävling, som 2:a kom Kenny Nerstrand med 
621 poäng och som 3:a kom Mikael Persson med 600 poäng  

 
       
§  21 Övriga frågor: 
  
21:1 Roland tog upp huruvida 2009 års kretslicens hade utnyttjats, vid fråga om en 

eventuell ändring av kretslicensen, mötet förordade att samma antal djur skulle ingå i 
kretslicensen som år 2009. 

 Ur kretslicensen hade det delats ut 10 vuxna djur och 10 kalvar 
  

Vidare togs frågan upp att det fanns vvo som under 2009 orättmätigt hade missbrukat 
sitt förtroende beträffande att tillgodogöra sig extra tilldelning ur kretslicensen trots 
att man inte hade fyllt sin grundlicens. Detta resulterade i att älg ur kretslicensen 
felaktigt utdelades vilket kan betraktas som en brottslig handling. 

 Alf Davidsson informerade om vilka följder detta kunde få för jaktledaren om det 
skulle ske en rättslig prövning i ett sådant här ärende.  

 Alf David läste ett utdrag ur lagtexten och där framgår att detta kan ge böter men kan 
även innebära upp till två års fängelse och indragna vapenlicenser.   

 
21:2 Roland Kylen gjorde en kort redogörelse för kretsens kommande hemsida, denna 

kommer förmodligen att presenteras under  v7 2010. 
 
§  22 Mötet avslutat 
  
          
 

 

_____________________________________                                        _________________________ 

Katarina Johannesson    Sven Ek 
             Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
   Justeras 
  
 
_________________________________                         _________________________________
  



Sven Nilsson    Lars Göran Karlsson 

 

 

 

 


