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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Olsnäs Viltvårdsområde  

söndag 29 maj 2011, kl 17.00 – 18.00 på Olsnäsgården 
 

Närvarande: Bertil Pellas, Bernt Bergkvist, Sven-Erik Lundback, Arne Markus, 

Börje Qvist, Jesper Qvist, Christer Kungs, Karin Byström, Uno Bergström, Per 

Jobs,  

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Viltvårdsområdets ordförande Bertil Pellas hälsade de närvarande varmt 

välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 

§ 2 Val av ordf. och sekr. för mötet 

Bertil Pellas valdes till ordförande och Karin Byström till sekreterare för 

mötet. 
 

§ 3 Kallelse till mötet samt justering och fastställande av röstlängd 

Kallelse till årsmötet genom annons i Leksandsbladet ansågs gjord i laga 

ordning. Markägarförteckningen godkändes som röstlängd. 
 

§ 4 Val av justeringsmän 

Arne Markus och Bernt Bergkvist valdes att jämte ordf. justera årsmötets 

protokoll. 
 

§ 5 Verksamhets- och revisionsberättelse, ansvarsfrihet styrelse och kassör 

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till 

handlingarna. Revisorerna föredrog revisionsberättelse. Styrelse och kassör 

beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

§ 6 Styrelsearvode 

Beslutades om oförändrat styrelsearvode, 1200 kr, att fördelas inom 

styrelsen. 
 

§ 7 Val av ordförande och ytterligare två ledamöter 

Bertil Pellas omvaldes som ordförande på ett år. Omval av Arne Markus 

och Karin Byström som styrelseledamöter på två år. Kvarstående är Per 

Jobs och Sven-Erik Lundback. 
 

§ 8 Val av styrelsesuppleanter 

Omval av Johan Bergkvist och Christer Kungs som styrelsesuppleanter. 
 

§ 9 Val av revisorer 

Uno Bergström och Börje Qvist omvaldes som revisorer. 
 

§ 10 Val av revisorsuppleant 

Bernt Bergkvist omvaldes som revisorssuppleant. 
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§ 11 Regler för jaktutövning och jaktvård under kommande år 

Följande regler beslutades för jakt och jaktvård: 

 Jakt tillåten enligt jakttabellen. 

 Rekommenderat jaktförbud veckan före älgjakten samt julafton och 

juldagen. 

 Nya deltagare i älgjakten skall anmälas till styrelsen senast den 1 augusti. 

 Godkänt skjutprov, lägst dekal, ska genomföras av samtliga som deltar i 

älgjakt. Intyg visas på anmodan. 

 Avgiften för älgjaktskort oförändrat 800 kr. Skall betalas senast den 1 

oktober 2010. Avgiften för småviltskort oförändrat 100 kr.  Avgiften för 

gästdagkort oförändrat 50 kr. 

 Beslutades att inträdesavgiften för deltagande i älgjakt blir oförändrad, dvs 

1000 kr 

 Jaktkortsförsäljare: Per Jobs, Bernt Bergkvist och Sven-Erik Lundback. 

 Oförändrade regler och avlivningsbidrag på kråka, skata, nötskrika och mås: 

10 kr. Räv, grävling och mård: 50 kr. 

 Jaktkorten (skottlista) för småvilt lämnas till ordföranden eller någon annan  

i styrelsen senast den 31 mars år 2012. 

Ej inlämnade jaktkort eller rapport till styrelsen inom föreskriven tid medför 

dubbel avgift för jaktkortet nästa jaktår. Nytt jaktkort får ej heller lösas 

innan det tidigare lämnats in.  

 Oförändrade jaktregler för älgjakten. 

 Beslutades att förnya arrendet på älg, ej småvilt, med Stora Enso. 

 Beslutades att fortsätta begränsa antalet älgjägare till 25 st främst pga 

säkerhetsskäl. Kölista upprättas vid behov. 

 Beslutades att organiserad, gemensam lodjurs- eller vargjakt samt klappjakt 

på räv med andra jaktlag får bedrivas inom vvo, oavsett var resp jägare inom 

kretsen har jakträtt.  

 Beslutades att bedriva områdesjakt på björn, varg, lo, järv och vildsvin om 

det uppenbart behövs för att begränsa skador förorsakade av sådant vilt. 

 

§ 12 Nya medlemmar och arrendatorer 

 Inga nya medlemmar eller arrendatorer.  
 

§ 13 Arvode till jaktledaren 

Beslutades att älgjaktledaren skall ha fritt älgjaktkort och fritt småviltkort.  
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§ 14 Jaktledare vid älgjakten 

Bertil Pellas omvaldes till jaktledare för årets älgjakt. Sven-Erik Lundback 

valdes till bitr. jaktledare. 
 

§ 15 Ombud vid kretsens möten samt val av valberedning 

Bertil Pellas valdes att representera Olsnäs vvo vid Siljansnäs jaktvårdskrets 

möten. Sven-Erik Lundback valdes som ersättare. 

Beslutades att inget behov för valberedning finns.  
 

§ 16 Utdelning ur delägarfonden 

Utdelningen för jaktåret 11/12 beslutades till oförändrade 5 kr/ha. 

Utbetalning år 2011 till Sturholsvägen och Siljansvägen 2 för de tre senaste 

åren. 
 

§ 17 Kontaktmän med polisen 

Kontakten med polisen vid viltolyckor sker i kretsens regi. Jan Alm är 

huvudansvarig. Per Jobs och Sven-Erik Lundback finns med från Olsnäs 

vvo. 
 

§ 18 Förslag från styrelsen och inkomna motioner 

Inga förslag från styrelsen eller motioner fanns att behandla. 
 

§ 19 Årsmötesprotokollet samt kallelse till jaktstämma 

Beslutades som tidigare att årsmötesprotokollet förvaras hos ordf samt att 

kopia anslås på anslagstavlan i Olsnäs. Kallelse till årsmöte skall göras i 

Leksandsbladet veckan före och på Olsnäs hemsida. 
 

§ 20 Övriga frågor 

* Älglaget träffas 6 augusti kl 9.00 för röjning av pass, ev jaktstig.  

* Beslutades att Olsnäs vvo blir medlemmar i Olsnäsgårdens vänner fr o m 

2011. 

* Ang hjortjakt. Beslutades att önska om utökning i areal och avskjutning. 

§ 21 Avslutning 

Då inga ytterligare frågor förelåg för behandling tackade ordf för visat 

intresse och förklarade mötet avslutat. Viltvårdsområdet bjöd på kaffe med 

dopp. 
 

Sekreterare 

 

 

Karin Byström     
 

 

Justeras: 
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Bertil Pellas   Bernt Bergkvist  Arne Markus 


