
Protokoll för Södra Hagunda Jaktvårdskrets årsmöte 2020-02-12 

i Hagby bygdegård. 
 

Närvarande ca 25 stycken 

 

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 Mats Hellman och Sigfrid Eriksson.  

§3 

Till sekreterare för mötet valdes Lars Lindvall. 

§4 

Mötet befanns stadgeenligt utlyst. 

§5 

Dagordningen fastställdes av mötet. 

§6 

Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av styrelsens ordförande Johan Thunberg. 

§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 Lars Lindvall (nyval) 

§10 

Till styrelseledamöter valdes: Lars Lindvall (nyval på 1 år), Fredrik Murray (nyval på 2 

år). Fredrik Bergkvist (omval på 1 år), Helena Friis (omval på 1 år). Rickard Rosèn 

(omval på 2 år). 

§11 

Till ombud till länsföreningens årsstämma valdes Lars Lindvall och Fredrik Bergqvist.  

§12 

Till suppleanter till länsföreningens stämma valdes Fredrik Murray och Helena Friis. 

§13 

Till ledamot i valberedning valdes Petter Kjellerby (sammankallande 3 år), övriga 

ledamöter Reine Lövqvist samt Johan Thunberg. 

§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 (omval på 1 år),  . 

§17 

Till kontaktman för jakthundar valdes Kalle Gauffin (omval på 1 år). 

§18 

Till kontaktman för medlem och marknadsföring valdes Ronnie Rosander (omval på 1 år) 

Samt Magnus Josefsson och Daniel Borgskog (omval på 1år). 

§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 kontaktman för Trafiksäkerhetsverket valdes Sigfrid Eriksson. 

§23 

Inga inkomna ärenden varöver länsföreningen infodrat yttrande. 

§24 

Inga inkomna motioner. 

§25 

Reseersättning till ordförande och kassör beslutades till ordförande 1500 kronor och 

kassör 1500 kronor.  

§26 

Mötet fastlog att sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt ett extra årsmöte ska ske 

som kallelsen till detta årsmöte. 

§27 

Övriga ärenden. 

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka frågan om fällor för vildsvinsjakt och då ihop med 

LRF. Samarbetet mellan jaktlagen måste öka om man vill få bukt med vildsvinens 

utbredning.  

 

Prisutdelning. 

 

Eftersökshundar.  Inger Lilliehök med hunden Flexi 

Kretsmatch  Södra Hagunda 

Jaktlagsskjutning  Uppsala Näs Jaktlag 

Kretsmästerskap senior  Kalle Gauffin 

Kretsmästerskap trapp  Classe Thunberg 

Börje Schelins vandringspris Mikael Eriksson 

Kretsmästerskap skeet  Christer Wolrath 

Kretsmästerskap Junior                      Saknade deltagare 

Inga belöningsmedaljer delades ut. 

 

Mötet avslutades med att två gästföreläsare vid namn Henrik Åberg och CeciliaTideström 

föreläste om skador på jägare (Henrik) och på hundar (Cecilia).  

 

Hagby 2020-02-12 

 

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

ordf.                         sekreterare 

 

Justeras:     ---------------------------------                 --------------------------------- 


