Protokoll
SHJVK årsmöte 2019-02-13 Balingsta församlingshem

Närvarande: 36 personer
Ordförande Johan Thunberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet, därefter
fastställdes röstlängden.
§1
Till ordförande för mötet valdes Bo Granvik
§2
Till att justera dagens protokoll valdes Bo Eriksson och Kalle Danielsson.
§3
Till sekreterare för mötet valdes Fredrik Bergqvist.
§4
Mötet befanns behörigt utlyst.
§5
Dagordningen fastställdes av mötet.
§6
Styrelsens verksamhetsberättelse togs upp av styrelsens ordförande Johan Thunberg. Det
påpekades att dovhjort hade observerats i kretsen.
§7
Revisorernas berättelse upplästes av Bo Granvik och kassan är granskad, godkänd och i
balans.
§8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.
§9
Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Johan Thunberg. (omval)
§10
Till styrelseledamöter valdes: Lars Lindvall (omval på 1 år), Fredrik Bergkvist (omval på
2 år), David Unnerstedt avgår, Johan Thunberg (ett år), Rickard Rosen (omval på 1 år)
och Helena Friis (nyval på 2 år).
§10
Till ombud till länsföreningens årsstämma valdes Johan Thunberg och Lars Lindvall.
§12
Till suppleanter till länsföreningens stämma valdes Helena Friis och Fredrik Bergqvist.
§13
Till ledamot i valberedning valdes Petter Kjellerby (nyval 3 år), övriga ledamöter Reine
Lövqvist samt Kalle Danielsson (sammankallande).
§14
Till revisorer valdes Bo Granvik (omval på 1 år), samt Peter Sahlqvist (omval på 1 år).
§15
Till revisorssuppleanter valdes Thomas Algotsson (omval på 1 år), samt Anna Friis
(omval på 1 år).
§16
Till utbildningsansvarig valdes Torsten Berglund (nyval på 1 år).
§17
Till kontaktman för jakthundar valdes Kalle Gauffin (omval på 1 år).

§18
Till kontaktman för medlem och marknadsföring/Ungdom valdes Ronnie Rosander
(omval på 1 år). Ronnie får hjälp med ungdomsbiten av Magnus Josefsson och Daniel
Borgskog.
§19
Till kontaktman för Jakt och viltförvaltning valdes Fredrik Bergqvist (omval på 1 år).
§20
Till kontaktman för opinion och kommunikation valdes Fredrik Bergqvist (omval på 1 år).
§21
Till skyttekommittè valdes Uppsala Näs Jaktklubb.
§22
Till ansvarig för fällor valdes Ulf Lindqvist.
§23
Till ansvarig för skyltar valdes Christer Wolrath.
§24
Till kontaktombud för vägförvaltningen valdes Conny Eriksson.
§25
Remiss om ändrade jakttider 2019-01-17 diskuterades. Remissen lades efter årsmötet upp
på kretsens hemsida.
§26
Inga inkomna motioner.
§27
Reseersättning till ordförande och kassör beslutades till 1100 kr ordförande och 1100 kr
kassör.
§28
Mötet fastlog att sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt ett extra årsmöte ska ske
som kallelsen till detta årsmöte.
§29
Övriga ärenden.
Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med styrelsen för LRF undersöka frågan om fällor
för vildsvinsjakt.
Förslag inkom att ha en lista på hemsidan där man kan rapportera om man har problem
med vildsvin och behöver hjälp. Alternativt ha en lista där jägare som är intresserade av
att hjälpa till med grisjakt kan skriva upp sig.
Förslag inkom att kretsen bör anordna en utbildning för vård i det vilda.
Alla medlemmar uppmanades att alltid ha med första förband vid jakt och viltvård.

Prisutdelning.
Eftersökshundar.
Kretsmatch
Jaktlagsskjutning
Kretsmästerskap senior
Kretsmästerskap trapp
Börje Schelins vandringspris
Kretsmästerskap skeet
Kretsmästerskap Junior

Harold Tvedten
Södra Hagunda
Uppsala Näs Jaktlag
Magnus Wolrath
Magnus Wolrath
Johan Thunberg
Christer Wolrath
Inga juniorer deltog

Belöningsmedaljer delades ut till: Kalle Gaufin – brons, Magnus Wolrath – brons, Bo
Granvik – brons, Lars Lindvall – brons samt Anders Wolrath – silver.
Mötet avslutades med att gästföreläsare Dan Eriksson berättade om när han blev skjuten
under en jakt dagen före nyårsafton 2017. Fredrik Gravemo från Länsföreningen
presenterade sig också och berättade lite om hans arbete som ungdomsansvarig.
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