
Ordinarie föreningsstämma i

 Kilen-Björkbergs VVO 

2022-05-22 kl 15.00 ullvi.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid m  ötet

Patrik Olsson valdes till ordförande

2. Protokollförare vid mötet

             Bosse Höglund valdes till sekreterare

3. Val av justeringsmän.

Till justeringsmän tillika rösträknare vid eventuell votering valdes Magnus Broden  

 och Martin Lundkvist. Dessa tillsammans med mötets ordförande justerar protokollet.

4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning                                                    
Enligt stadgarna skall kallelse till stämma ske 14 dagar för stämman. Stämman har      
utlysts I Leksandsmagasinet och på Kilenbjorkbergsvvo.com. 

Stämman godkände kallelsen.

5. Fastställande av röstlängd                                                                                       
Enligt stadgarna har varje medlem i föreningen  rösträtt i form av en röst. I vissa 
frågor och om så begärs av markägare är rösträtten en röst per ha. Då skall röstlängd 
upprättas och den skall bestå av medlem eller fullmakt från medlem.  

6. Styrelsens och revisorers berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelse  n

Ordf. Föredrog styrelsens årsberättelse. Denna biläggs protokollet

Revisorn föredrog revisorernas berättelse. Denna biläggs protokollet.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Användning av av eventuellt överskott från föregående räkenska  psår 



Styrelsen föreslår att överskottet från verksamhetsåret överförs i ny räkning till det 
nya verksamhetsåret. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag                                   

                

8. Beslut om ersättningar inom styrelsen

Styrelsen lämnade ett förslag vid stämman enligt nedan:

Ordförande, sekreterare, kassör erhåller 2000 kr/år. Erhålles i efterskott.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstst 

 

Kostnader Budge
t 

Utfall Budg
et 

Notering

Kontorsmateriel 0 1859 500
Arrende Kommunen 2000 4114 4200
Fällavgifter 10 000 7500 7700  
Viltförvaltning 12 000 2398,8 12 

000
Markägareersättning 30 000 29 944 30 

000
 

Ersättning till 
styrelsen

6 000 6 000 6 000

Bankkostnader 1 000 1 126,5 1 000  
It tjänster 5 000 4748 5 300  
Annonser 1 000 430 1 000
Hyra (Ullvi Bystuga) 1 000 1 000 1 000
 Skjutbanan 1 000 1 000 1 000
Summa 69 000 58 120,

3
69 
200

 

  
Intäkter  
Jaktkort 46 400 46 

400
Tillägg älg 20 100 20 

100
Gästkort 2 500 0
Rovviltskort gäst 0 0
Hundförare 0 0
Differens 10 885,

5
-2 
700

 

Stämman beslutade att betala ut markägarersättningen till vägarna på samma sätt 
som föregående år.



10.   Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner till 
jaktledar  e

Styrelsen föreslår följande regler för jaktutövning och viltvård:

Begränsningar avskjutning rådjur, 3 st per jägare och år, inkluderar djur som fälls av 
gästjägare.

Älg enligt instruktion från jaktledare.

Jakt och gästkort löses hos styrelsens ledamöter. Dessa skall ha tillgång till uppdaterad
förteckning över medlemmar samt aktuell karta. Styrelsen ställer också samma 
rekommendationer till jaktutövare som baserar på den praxis som råder kring byar 
mm.

Antalet gästkort, 5 per jakträttsinnehavare, max 2 per tillfälle. Gäst och 
jakträttsinnehavare jagar tillsammans. Jakträttsinnehavaren ansvarar för att jakten 
bedrivs enligt de regler och principer som VVO fastställt.

Stämman valde fem jaktledare för gemensamhetsjakten.

Bosse Höglund

Magnus Broden

Peter Risgård

Ove Nises

Björn Enderstad

            Jaktledare äger rätt att utdela jakträttsbevis för inhyrda hundförare.

            Instruktion till jaktledare i enligt med Länsstyrelsens bestämmelser med tillägget att 

            Punkten f förstärks något. Bör byts mot skall.

             Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

           Bosse Höglund redovisade avskjutningsstatestik  ca 80% inlämnat.

           Bock 9 st, Get 4 st, Kid 4 st, Räv 14 st, Skogshare 1 st, fälthare 3 st,

           Vildsvin 12 kronkalv 2 st, mård 11 st, grävling 4 st, björn 1 st. mm.

11. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande 
fall för fällt villebråd under jaktåret (a) Fastställande av storlek på utbetalningar
till de skogsbilvägar som föreningen dsiponerar inom föreningens 
verksamhetsområ  de 

Styrelsen lämnar följande förslag:

Jakträttsbevis      400 kr 



Älgjakt              +300 kr

             Inga fällavgifter inom VVO förutom den som ska gå till Länsstyrelsen, se budget

             Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

             Stämman beslutade att gästkort skall kosta 100 kr per dag och gästkort rovvilt 20 kr 

             Per dag. Rovvilt är räv,mård,mink,vildsvin,etc.

12. Områdesjakt efter björn, järv, varg, lo och vildsvin

Beslutades av stämman.

13. Frågan om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom 
viltvårdsområdet

Styrelsen föreslår att inte upplåta arrenderad mark (Leksands kommun samt arrende på
Romberget) genom arrende. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

14. Antagande av medlemmar

Fastighetsägare är medlem i föreningen. Den som genom godkänd upplåtelse (arrende)

har rätt att jaga minst ett år är också medlem i föreningen. Detta måste 
begäras/anmälas vid stämman.

Ordförande läste upp samtliga nya som genom upplåtelse ansökt om medlemskap i 
föreningen. För 2021 tillkommit 2 st. nya medlemmar. Dessa godkändes av stämman.

             Fullständig förteckning över medlemmar genom arrende biläggs stämmoprotokoll. 

15. Val av ordförande i styrelsen

Patrik Olsson  Valdes för 1 år.

16. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter



1 år kvar:

             Urban Calles                           Ledamot

             Snickar Åke                            Ledamot

              Roland Johansson                  Vice ordf,

              Jonas Sandberg                       Ledamot

              Nyval 2 år:

               Bosse Höglund                        Sekreterare

               Mikael Karlsson                      Kassör

               Nils Erkers                              Ledamot

               Magnus Broden                       Ledamot 

               Omval  suppleanter 2 år:

               Björn Rhenström

               John Skogs

               1 år kvar

                Thomas Brusk

                Anders Pellas

17. Val av revisorer jämte suppleanter

Ordinarie:

Axel Agnas 

Patrik Österback

Suppleant:

Jan-Olov Roos  

      

18. Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbev  is

Stämman beslutade att styrelsemedlemmar utfärdar jaktbevis samt att jaktledare för 
gemensamhetsjakten äger rätt att utfärda jaktbevis för hundförare.



19.   Bestämmande av sättet för delgivning av föreningsstämman och styrelsens beslut 
samt för kallelse till föreningsstämma

Styrelsen föreslår att kommande stämma 2023 hålls 21 maj kl 15 00 i Ullvi Slaktladan.
Delgivning via Leksandsmagasinet och hemsidan.                               

 

20. Val av valberedning

Till valberedning valdes Mats Adefalk, Ingvar Karlsson, Sara Lindell och Jerk Nises 
med Mats Adefalk som sammankallande.

21.   Inkomna motioner   

Inga inkomna motioner.

22. Övriga frågor

Mötet gav styrelsen i uppdrag att finna en lösning på fällt vilt.

            Frågan om kronviltsområde, ärendet ligger hos Länsstyrelsen alla papper är 
inlämnade

            Mötet beslutade att minska styrelsen från 8 till 6 ledamöter.

            Suppleanterna från 4 till 3.

            Jaktledarna från 5 till 4 två på varje sida.

            Provtagningskitt på björn, 21 aug – 31 okt påsar hänger vid slaktladan under taket.

 23. Stämmans avslutning
 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman. 

Mötets ordförande                                                  Protokollförare

Patrik Olsson                                                           Bosse Höglund

         Justeringsman                                                         Justeringsman 

Magnus Broden                                                       Martin Lundkvist 



 

 

 


