
Ordinarie föreningsstämma i

 Kilen-Björkbergs VVO 

2019-05-19 kl 15.00 Ullvi Bystuga

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid mötet

Stämman valde  till Patrik Olsson till ordförande

2. Protokollförare vid mötet

Stämman valde  Mats Goop till mötets sekreterare

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän tillika rösträknare vid eventuell votering valdes  Håkan Risgård 
och Bengt Hisvåls. Dessa tillsammans med mötets ordf 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 förenigen  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. 
Stämman beslutade att röstlängd upprättas vid behov. 

6. Styrelsens och revisorers berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 Ordf  föredrog styrelsens årsberättelse. Denna biläggs protokollet

Revisor föredrog revisors berättelse. Denna biläggs protokollet.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Användning av av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår

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 och kassör erhåller 2 000 kr/år. Erhålles i efterskott.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

 

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Nedan följer beslutat budget för 2019 utfall 2018 (kassa per 20181231) samt 
styrelsens förslag till budget för 2019: 

 

Kostnader Budget 
2018

Utfall 
2018

Budget 
2019

Notering

Arrende  Stora Enso 0 0 0 (19,50 kr/ha)  Arrenderade ut 
jakten.

Arrende Kommunen 2 000 1669 2 000 12,50 kr/ha. Nästa år 14,30kr/ha.
Fällavgifter 10 000 9500 10 000  
Viltförvaltning 26 000 3080 26 000 Inkl skottpeng räv, grävling, 

mård
Markägareersättning 30 000 0 60 000  4 kr/ha. Utbetalas -19 som 

vägbidrag. Budget innehåller 
även utbet av vägers 2018 

Ersättning till styrelsen 6 000 12000 6 000  Gäller både 2017 o 2018. Bet 
fortsättningsvis på rätt år.

Bankkostnader 1 000 464,50 1 000  
Hemsida, adm 5 000 2134 5 000  
Annonser 1 000 703 1 000
Hyra (Ullvi Bystuga) 1 000 1000 1 000
Lantmäteriet ? 0 ?
Summa 82 000 30 550,50 112 000  
  
Intäkter  
Jaktkort 48 000 44 400 48 000 400 kr, 120 st. (110 +2 st)
Tillägg älg 24 000 22 800 24 000 300 kr, 80 st. (74 + 2 st)
Gästkort 1 400  100 kr
Rovviltskort gäst 0  20 kr
Hundförare 0
Summa 72 000 68 600 72 000  

 
 

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



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

Styrelsen föreslår följande regler för jaktutövning och viltvård:

Begränsningar avskjutningar rådjur, 3 st per jägare och år, inkluderat 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
samman rekommendationer till jaktutövare som baserar på den praxis som råder 
kring byar mm. Älgjägare skall uppdateras på förteckning över jägare som jagar på
Stora Ensos mark (ett krav i arrendet).

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 sex jaktledare för gemensamhetsjakten:

Bosse Höglund  (huvudjaktledare)

Per Erik Skog (vice)

Magnus Brodén

Håkan Risgård

Ove Nises

Jimmy Björkman

Jaktledare äger rätt att utdela jakträttsbevis för inhyrda hundförare

Instruktion till jaktledare i enlighet med Länsstyrelsens bestämmelser med tillägget
att punkten f förstärks något. Bör byts ut mot skall. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

Bo Höglund redovisade avskjutningsstatistik rådjur:

Bock 20

Get 1

Kid 6

Övrigt vilt:



Räv 32

Grävling 7

Mård 10

Vildsvin 7

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 
verksamhetsområde (b)

 

a.Styrelsen lämnar följande förslag:

Jakträttsbevis    400 kr

Älgjakt        300 kr

Inga fällavgifter inom VVO förutom den som skall gå till Länstyrelsen, se budget

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag. 

Stämman beslutade att gästkort skall kosta 100 kr per dag och gästkort rovvilt 20 
kr per dag. Rovvilt är räv, mård, mink etc. 

 

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

Beslutades vid stämman

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

Styrelsen föreslår att inte upplåta arrenderad mark (Leksands kommun samt 
kommande 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 medlemsskap 
i föreningen. För 2019 tillkommit 5 st nya medlemmar. Dessa godkändes av 
stämman. Fullständig förteckning över medlemmar genom arrende biläggs 
stämmoprotokoll.

15. Val av ordförande i styrelsen

Sittande ordförande Patrik Olsson valdes för ett år. 

16. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

Omval (ett år):

Urban Calles        ledamot

Snickar Åke        ledamot

Roland Johansson        vice ordf 

Nyval (två år):

Bo Höglund       Sekreterare     

Lars Söder         Kassör

Ingvar Öhman        ledamot

Mikael Karlsson ledamot

Nils Erkers ledamot

Suppleanter (två år):

Björn Rehnström       

John Skogs  

Suppleanter (ett år):

Thomas Brusk

Magnus Brodén



17. Val av revisorer jämte suppleanter    

Ordinarie

Jan Olov Roos

Axel Agnas

Suppleant

Lars Andersson

      

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

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 2020 hålls 17 Maj kl 15.00 I Ullvi 
Bystuga. Delgivning via Leksandsmagasinet och hemsida.

 

20. Val av valberedning   

Till valberedning valdes Mats Adefalk, Ingvar Karlsson, Lars Åfreds och  Jerk 
Nises med Mats Adefalk som sammankallande. 

21. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner 

 

22. Övriga frågor

Styrelsens förslag om skottpeng på räv, grävling och mård diskuterades. Stämman 
beslutade att inga skottpengar skall utbetalas.
ÄSO-bemanning bemanning Snickar-Åke valdes att rösta för VVO vid stämma. 
Kassören uppmanade medlemmar att betala in rätt belopp till rätt konto/swish för att 
underlätta administrationen. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka 



möjligheten till kontantlös hantering av föreningen. 

Stämman avslutades därefter.
 

 

 

Mötets     ordförande                                                      Protokollförare

Patrik Olsson                                                                  
Mats Goop

 

 

Justeringman                                                                   
Justeringsman 

Bengt Hisvåls                                                               
Håkan Risgård

 

 


