
Protokoll SHJVK:s årsmöte 2016-02-10 i Hagby bygdegård. 
 

Närvarande ca 45 st 

 

Ordförande Anders Öberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§1 

Till ordförande för mötet valdes Seved Thunberg 

§2 

Till att justera dagens protokoll valdes Kalle Danielsson och Kent Swahn. 

§3 

Till sekreterare anmälde styrelsen Mats Hellman 

§4 

Mötet befanns behörigt utlyst i form av personlig kallelse. 

§5 

Dagordningen fastställdes av mötet. 

§6 

Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes. 

§7 

Revisorernas berättelse upplästes och årets behållning överfördes i ny räkning 

§8 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret. 

§9 

Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Reine Löfqvist. 

§10 

Till styrelseledamöter valdes: Lars Lindvall (omval), Fredrik Bergkvist (nyval), Robin. 

Pettersson (nyval), Johan Thunberg (ett år) samt David Unnerstedt (nyval). 

§11 

Till ombud till länsföreningens stämma valdes Reine Löfqvist och Ulf Lindkvist. 

§12 

Till suppleanter till länsföreningens stämma valdes Lars Lindvall och Johan Thunberg. 

§13 

Till ledamot i valberedning valdes Mats Hellman (3 år), övriga ledamöter Conny Eriksson 

samt Sören Johansson (sammankallande). 

§14 

Till revisorer valdes Björn Wolrath samt Bo Granvik. 

§15 

Till revisorssuppleanter valdes Thomas Algotsson samt Peter Sahlqvist. 

§16 

Till utbildningsansvarig valdes Mikael Eriksson. 

§17 

Till kontaktombud för vägförvaltningen valdes Conny Eriksson. 

§18 

Till kontaktmän för viltspårning valdes Kalle Gauffin och Magnus Wolrath. 

§19 

Till skyttekommite valdes Uppsala Näs Jaktklubb. 

§20 

Nya styrelsen fick i uppdrag att ansvara för ungdomsverksamheten. 

§21 

Till rovviltsansvarig valdes Reine Löfqvist. 

§22 

Till fällansvarig valdes Ulf Lindkvist. 

 

§23 



Till ansvarig för JAQT valdes Annica Thunberg. 

§24 

Till webbansvarig och tillika ombud för Svensk Jakt valdes Peter Sahlqvist. 

§25 

Till ansvarig för viltprov valdes Fredrik  Bergqvist 

§26 

Reseersättning till ordförande och kassör beslutades till 1100 kr ordförande och 1600 kr 

kassör. 

§27 

Inga inkomna ärenden varöver länsföreningen infodrat yttrande. 

§28 

Inga inkomna motioner. 

§29 

Övriga ärenden. 

Nya styrelsen fick i uppdrag att se över möjligheten att ge ut Kretsbladet på nytt. 

Kallelse till nästa årsmöte: Den som vill kan, efter anmälan till styrelsen, få personlig 

kallelse hemskickad. Övrig personlig kallelse kommer att vara e-post, annons i Svensk 

Jakt, information på hemsidan. 

 

Mötet beslutade att skilja Södra Hagunda älg/kron-skötselområdes förvaltning från 

SHJVK:s förvaltning. Den nya styrelsen utsågs till interimsstyrelse för Södra Hagunda 

älg/kron-skötselområdet med uppdrag att administrera årets älg/kron-skötselplan samt att 

kalla samtliga jägare via jaktledarna till uppstartsmöte för att konstituera den nya 

förvaltningen för Södra Hagunda älg/kron-skötselområde. 

 

Inga belöningsmedaljer delades ut. 

 

Prisutdelning. 

 

Eftersökshundar.  Mats Linde 

Kretsmatch  Södra Hagunda 

Jaktlagsskjutning  Älvesta Torsten Berglund 

Kretsmästerskap junior  Ludvig Josefsson 

Kretsmästerskap senior  Claes Johan Thunberg 

Kretsmästerskap trapp  Inge Jansson 

Börje Schelins vandringspris Inge Jansson 

Kretsmästerskap skeet  Christer Wolrath 

 

Mötet avslutades med att ledamot för Länsföreningen Thomas Lindahl berättade om 

länsföreningens verksamhet. 

 

Hagby 2016-02-10 

 

 

----------------------------------------  -------------------------------------------- 

Seved Thunberg ordf.   Mats Hellman sekreterare 

 

   Justeras: 

 

----------------------------------------  -------------------------------------------- 

Karl-Erik Danielsson   Kent Swahn 

 

 


