Protokoll SHJVK:s årsmöte 2017-02-22 i Dalby bygdegård.
Närvarande ca 22 st
Ordförande Johan Thunberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1
Till ordförande för mötet valdes Bo Granvik
§2
Till att justera dagens protokoll valdes Louie de Geer och Mats Hellman
§3
Till sekreterare anmälde styrelsen Lars Lindvall
§4
Mötet befanns behörigt utlyst.
§5
Dagordningen fastställdes av mötet.
§6
Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av styrelsens ordförande Johan Thunberg.
§7
Revisorernas berättelse upplästes av Björn Wolrath och årets behållning överfördes i ny
räkning.
§8
Ändring av stadgar.
§9
Mötet tog beslut att ändra i stadgarna angående antalet styrelsemedlemmar från sju
stycken till fem stycken.
§10
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.
§11
Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Johan Thunberg.
§12
Till styrelseledamöter valdes: Lars Lindvall (omval på 2 år), Fredrik Bergkvist (omval),
Robin Pettersson (omval), Johan Thunberg (ett år) samt David Unnerstedt (omval).
§13
Till ombud till länsföreningens stämma valdes Johan Thunberg och Lars Lindvall.
§14
Till suppleanter till länsföreningens stämma valdes David Unnerstedt och Fredrik
Bergqvist.
§15
Till ledamot i valberedning valdes Reine Lövqvist (3 år), övriga ledamöter Mats Hellman
samt Conny Eriksson(sammankallande).
§16
Till revisorer valdes Bo Granvik samt Peter Sahlqvist.
§17
Till revisorssuppleanter valdes Thomas Algotsson samt Anna Friis.
§18
Till utbildningsansvarig valdes Mickael Eriksson.
§19
Till kontaktombud för vägförvaltningen valdes Conny Eriksson.
§20
Till kontaktman för viltspårning valdes Kalle Gauffin.
§21
Till skyttekommite valdes Uppsala Näs Jaktklubb.
§22

Till ungdomsansvarig valdes Ronnie Rosander.
§23
Till rovviltsansvarig valdes Torsten Berglund.
§24
Till fällansvarig valdes Ulf Lindqvist.
§25
Till ansvarig för JAQT valdes Annica Thunberg.
§26
Till webbansvarig valdes Fredrik Bergqvist.
§27
Till ansvarig för viltprov valdes Fredrik Bergqvist
§28
Till ansvarig för kontakt med svensk jakt valdes Peter Sahlqvist.
§29
Reseersättning till ordförande och kassör beslutades till 1100 kr ordförande och 1100 kr
kassör.
§30
Inga inkomna ärenden varöver länsföreningen infodrat yttrande.
§31
Inga inkomna motioner.
§32
Övriga ärenden.
Nya styrelsen fick i uppdrag att se över möjligheten av bidrag för tillfällen då man vill ha
en gästföreläsare.Torsten Berglund föreslog att styrelsen skall gå ut med
rekommendationer till samtliga jaktledare angående skyttet i kretsen.
Inga belöningsmedaljer delades ut.
Prisutdelning.
Eftersökshundar.
Kretsmatch
Jaktlagsskjutning
Kretsmästerskap senior
Kretsmästerskap trapp
Börje Schelins vandringspris
Kretsmästerskap skeet

Harold Tvedten
Södra Hagunda
Uppsala Näs Jaktlag
Magnus Wolrath
Clas-Johan Thunberg
Mikael Eriksson
Christer Wolrath

Mötet avslutades med att ledamot för Länsföreningen Thomas Lindahl berättade om
länsföreningens verksamhet.
Dalby 2017-02-22
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