Årsmöte på Bar Duo
26-01 2011 kl.19.00
Föredragningslista
1)

Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt en viseordförande

2)

Konstatera att mötet är lagenligt sammankallat (annons i ÖT 18.01 2011)

3)

Val av två protokolljusterare (rösträknare vid behov)

4)

Förelägges verksamhetsberättelse för det gångna året, kennel, skytte, viltvård

5)

Förelägges bokslutet för föregående verksamhetsperioden 2010
-revisionsberättelse
-fatta beslut om godkännande av räkenskaperna

6)

Fatta beslut angående beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

7)

Förrätta val av styrelseledamöter och suppleanter i ställe för de i tur att avgå, ledamöter i
tre års perjoder.
Nuvarande:
Harry Grankvist ordf. 2008 (Tage Forsen), Jan-Anders Kaitajärvi sekr. 2009 (Tom
Kolam), Tom Österbacka 2009. (Mikael Vistbacka). Jan Sandvik 2010 (J.O Högnabba),
Daniel Forssbacka 2008 (Robert Nygård), Peter Hässjebacka 2009 (Mikael Knutar),

8)

Val av två revisorer och en revisor suppleant
(Nuvarande Karl-Erik Storrank och Ann-Sofi Granholm, Stig-Gustav Wistbacka supleant)

9)

Fastställa verksamhetsprogram för 2011, viltvård, skytte, kennel mm.

10)

Behandla kommande verksamhetsperiodens budjet:
Intäkter
-intekter jaktkort
ca 3600.00 (180 kort x 20€)
-intekter dagskort
ca 150.00
Totalt: 3750.00 €
Utgifter:
-flygräkning???
-viltåkrar och utfodring
-saltstenar
-datakostnader
-annonser
-administration/bokföring
-övriga kostnader

500 €
1100 €
400 €
200 €
300 €
400 €
300 €
Totalt: 3.200€

11)

Jaktkortens pris:
-medlemmar samt säsongskort
-dagskort

20,00 €
10,00 €

12)

Val av sektionsmedlemmar:
Viltvårdssektionen
Per-Håkan Ravald ordf. Mikael Vistbacka, Rolf Lillrank, Mikael Knutar, Jarl
Timmerbacka, Henry Dunäs
Kennel
Seppo Lindström ordf, Tom Österbacka, Mats Kaitajärvi, Daniel Forsbacka, Allan
Furu,
Skytte
Timmerbacka Jarl ordf. Matias Knutar, Robert Nygård, Daniel Forsbacka, Tony
Enlund (hagel/lerduvskytte)

13)

Val av ansvarsperson. Terjärv skjutbana
(skyttesektionens ordförande)

14)

Vår representant i Karlebynejdens jaktvårdsförening 3 års period (2009-2011) är
Olof Skog (Harry G.)

15)

Intagande av nya medlemmar
-Pontus Svartsjö söker medlemskap, har säsongskort, förordat av styrelsen

.

16)

Val av jaktövervakare
Förslag som senaste år eller Mathias Forsbacka

17)

Dagskortsförsäljare:
Jan-Anders Kaitajärvi, Bruce Forsbacka, Seppo Lindström, Jan Sandvik samt Mikael
Vistbacka i Småbönders

18)

Älglicenserna ansökes som tidigare tillsammans med Kronoby/Marcus Björklund?
-styrelsens förslag ca.30 st (beroende på Karlebynejdens minskning eller ökning)
Jaktledare för Hästbacka/Kolam Peter Hässjebacka, Matts Kaitajärvi o Toni
Englund som vice
Jaktledare för Kortjärvi/Småbönders som samtidigt leder hela föreningens älgjakt
2011 är Boris Wistbacka, Hendrik Knutar och Tom Djupsjöbacka som vice

Rådjursjakten fri eller enligt statens regler, max ett djur per man.
-samjakt i jaktlag berörs inte av ett djurs begränsningen
-kontaktperso/anmälan om fälda djur till Henrik Knutar
(ett måste att anmäla fälda djur till kontaktpersonen)
- anhålla om en jaktlicens för vitsvanshjort styrelsens förslag

Uppskattad älgtäthet efter jakten, areal 18.000 ha:
2001
60 st (3,3 st/1000 ha)
2002
53 st (2,9 st/1000 ha)
2003
38 st (2,1 st/1000 ha)
2004
43 st (2,3 st/1000 ha)
2005
42 st (2,3 st/1000 ha)
2006
37 st (2,0 st/1000 ha)
2007
49 st (2,7 st 1000 ha)
2008
59 st (3,2 st 1000 ha)
2009
60 st (3,3 st 1000 ha)
2010
52 st (2,8 st 1000 ha)
2011
42 st (2,4 st 1000 ha)
19)

Försag till stadgeändring se bilagan, uppe på allmänt möte för tredje gången vilket
betyder att vi ändrar enligt förslaget om inget hinder framkommer.

20)

Övriga ärenden:
Anhållan om provrutor för hundprov 2011
-hundproven bör tillkännages i ortens tidning, kennelsektionen handhar
-kalenderår är vår räkenskapsperiod, årsmötesbesluten är endå i kraft tills nästa
årsmöte ev tar nya beslut.
-nya jakträttsinnehavare uppmanas att ta mera ansvar som våra stadgar säger:
”medlemskap i föreningen erhåller sådana välfreidade av viltvård o jakt
intreserade personer”.
Viltvårdspris till den mest aktiva jägaren av smårovdjur 2010 går i år till
1) Jens Ove Högnabba 89p
2) Jonny Forsen
47 p
3) Jonny Duvnäs
43 p
Poängen i smårovdjurstävlingen räknas enligt följande:
-kråka 0,1p, vildkatt 1,0p, sjubb, mård, räv, mink, och grävling ger 5 p
-Mattias Forsbacka ansvarig för triangelinventeringen
-skolklass från nejdens skolor som har statens jaktkort och en medlem från Terjärv
Jaktförening behöver ej inlösa dagskort, ”jaktföreningen sponsorerar” en
jaktdag/upplevelse

Uppträd ödmjukt och anspråkslöst mot markägaren och visa respekt
för djur och natur !!
Bilagor:
-förslag till stadgeändring
-fångststatistik 2003-2010
-Karlebynejdens Jaktvårdsförenings smårovdjurstävlings blankett
21)

Mötet avslutas

