
Protokoll fört vid Bastuträsk ViltVårdsOmråde årsmöte
den 13 juli 2018

Plats: Bastuträsk byastuga
Närvarande: Lage Lind, Stig Lövgren, Patrick Gustafsson, Roger Nyberg, Jöregn Eliasson, 
Tore Eliasson, Tommy Lindberg, Hasse Nyberg, Jan 

§ 1   Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2  Val av Mötesfunktionärer
Ordförande: Tommy Lindberg
Sekreterare: Tina Fernerud Björklund
Justerare: Lage Lind & Hasse Nyberg

§ 3  Godkännande av dagordningen
Kallelsen godkännes av stämman. Det har skett genom FB, sms och blad i postlådor till 
boende i byn.

§ 4  Röstlängd & arrenden
a) Sven-Olof Sjögren ca 7 ha
b) Torbjörn Johansson – Holmen

Simon Johansson – Kjell-Åke Johansson

§ 5  Verksamhetsberättelsen
Tommy läser den och den godkännes av stämman och läggs till handlingarna
Bilaga 1

§ 6  Revisorernas berättelse & ansvarsfrihet
a) Stig läser den för stämman. Revisorerna har granskat räkenskaperna och funnit dessa 

väl förda och föreslår att ansvarsfrihet ska beviljas för såväl styrelsen som kassör.
Se bilaga 2

Tillgångar:
Kassa 16 317:-
Bank 36 597:-
Markägarfond 47 142:-
Totalt: 100 056:-

b) Styrelsen och kassören beviljas ansvarsfrihet

§ 7 Val av styrelse
Ordförande: Tommy Lindberg 1 år
Vice ordförande: Lage Lind omval 2 år
Sekreterare: Bengt Johansson nyval 2 år
Kassör: Stig Lövgren kvar 1 år
Ledamot: Patrick Gustafsson kvar 1 år

Suppleanter:
Tore Eliasson 1 år
Hasse Nyberg 1 år



Revisorer:
Kenneth Vännman & Östen Johansson
Revisorerna väljs med 1 års mandattid

Valberedning:
Krister Johansson (sammankallande)
Kia Johansson
Agneta Nyberg

Kontaktmän:
Tommy Lindberg & Patrick Gustafsson vid kontakt med Jägareförbundet Bjurholm

§ 8 Beslut ang.
a) Älgjakt

Älgjakten ska bedrivas enl älgskötselområdets direktiv.
Årets tilldelning är lite oklar fortfarande. Men som det ser uti dagsläget är det 8 vuxna 
varav 2 vuxna till Forsberg. 
Avvaktar slutgiltigt beslut vid nästa möte med Bjurholms älgskötselområde i augusti
Älgjakten börjar fredag 7/9 19.00 
Skott på älg inom åkermark i anslutning till byns bebyggelse får ej avlossas, liksom 
skott på mark under 100 m:s bredd

b) Björnjakt
Björn får jagas enl kungörelse från Länsstyrelsen men tillhör kategorin övrigt vilt, 
vilket innebär att småviltskort måste lösas för att björn skall få fällas. De jägare som 
löst småviltskort äger också rätt att fälla björn under pågående älgjakt, men att skytten 
då själv avgör om han vill behålla björnen för egen del eller dela kött och kostander 
med andra älgjägare.
Björnjakten startar: 21 augusti
I år ska jaktlaget försöka få till ett bättre samarbete mellan jaktlagen (främst med 
grannlagen) för att underlätta för hund och förare samt få till fler passare. 

c) Jaktledare
Mötet valde att välja om Patrick Gustafsson som jaktledare.
Årsmötet behåller också den skriftliga instruktionen för jaktledaren, som antogs vid 
årsmötet 1996

d) Krav för älgjakt
För att delta i älgjakt krävs att man är markägare eller arrendator av minst 70 ha, med 
undantag av de i stadgarna upptagna fastigheterna eller att man är bosatt och skriven 
inom området under det senaste året, samt i övrigt bedöms vara lämplig som jägare.
Jägarförsäkringen ska vara ordnad på ett betryggande sätt.

Anmälan om deltagande i älgjakten sker genom en förskottsbetalning på 1500:-  denna
ska vara betald innan 1 augusti 2018 på VVO BG 5624-8628 
Avgift till slaktboden för nytillkomna jägare, erläggs som engångsavgift på 800:-
Som uttas i samband med lösandet av älgjaktsbeviset. Inträdet till slaktboden är 
personligt och är ej sammankopplat med jakträtten.
I samband med lösandet av älgjaktsbeviset skall varje deltagare uppvisa till jaktedare:
Vapenlicens, statligt jaktkort och intyg om avlagt giltigt skjutprov.  

e) Gemensam skjutdag
Bjurholms skyttebana är bokats för gemensam skjutdag den 11 augusti 2018



f) Älgjaktsbevis & avgifter
Styrelsen föreslår oförändrad avgift. 
Stämman beslutar följa styrelsens förslag för älgjaktsbevis oförändrat 100:-
För i byn boende, icke markägare, blir arrendekortsavgiften oförändrad 250:-

g) Avgifter till markägarfonden
Stämman beslutar att det blir oförändrad avgift det vil säga:
2000:- för vuxen fälld älg däremot ingen avgift för fälld kalv
Mervärdesskatten ingår i dessa belopp. De privata markerna uppgår till 72% av 
områdets totala areal. Av dessa 72% är det 55,4% som ska erhålla medel ur 
markägarfonden pga att 16,5% avgår genom särskilt jaktavtal (se Forsbergs avtalet)

§ 9 Tillvaratagande av trafikskadat vilt
Trafikdödad eller på annat sätt skadad älg tillfaller VVO 
Ingen avgift skall utgå för sådan älg. Skälig ersättning ska utgå för omhändertagande av 
älgen. 
Kontaktpersoner inom VVO är Tommy Lindberg och Arne Lind

§ 10 Beslut angående
a) Småviltsjakt

Arrendator måste ha minst 70 ha med undantag av de i stadgarna upptagna 
fastigheterna. Icke markägare, boende och skrivna inom området äger rätt att jaga utan
speciellt arrende.

b) Avgift för småviltsbevis
Endast kort med fri avskjutning säljes.
Stämman beslutar oförändrad avgift om 250:-/st
Varav 100:- st tillfaller markägarfonden av denna avgifter 
Stämman beslutar oförändrad avgift för rådjur om 150:-
Varav 100:- st tillfaller markägarfonden av denna avgifter 

c) Fridlysningar
Inga fridlysningar

d) Gästkort
Stämman beslutar oförändrad avgift om 50:-/dag måste nedföras under jakten.
25:- av denna avgift går till markägarfonden
Gästkort och småviltsbevis kan köpas hos;
Arne Lind, Tommy Lindberg & Stig Lövgren

§ 11 Viltvårdsåtgärder
Utsättning av saltstenar, vilthässor med hö (om tillgång till hö finns) ska köras ut. Markägare 
ska kontaktas innan.
För utfört viltvårdsinsattser under vårvintern ska de tilldelas ett småviltskort för de gjorda 
insatserna.

§ 12 Avskjutningsrapport
Årets avskjutning framgår av verksamhetsberättelsen 
Se bilaga 1

§ 13 Kassaöverskott & dispositionsrätt
a) Utgående kassabehållning tillförs kommande års räkenskaper
b) Ordförande och kassör i styrelsen äger dispositionsrätt över föreningens tillgångar



§ 14 Sätt att delgiva fattande beslut
Områdes ordförande, kassör, kortförsäljare, SCA, J-O Forsberg, Holmen Skog AB, 
Bjurholmsbygdens älgskötselområde och Länsjaktvårdsföreningen.
Protokollet läggs också ut på hemsidan.

§ 15 Skottpengar
Stämman beslutar oförändrade avgifter enligt följande;
Mård, mink och räv 200:-
Bäver och grävling 400:-

§ 16 Jaktavtal
Stämman föredrar de jaktavtal som är tecknat med J-O Forsberg.
Vidare beslutar stämman att J-O Forsberg får rätten att  fälla 2 vuxna älgar på den mark han 
äger och disponerar under årets älgjakt.
Om årets tilldelning för VVO skulle bli högre än förväntt så kan J-O Forsbergs kvot också 
påverkas.
Stämman beslutar att efterskänka förskottsbetalningen om 1000:- för J-O Forsberg
Älgjaksbeviset om 100:- måste dock J-O Forsberg lösa i samband med genomgången före 
jakten.
Jaktavtalet finns tillgängligt hos ordförande Tommy Lindberg.

§ 17 Övriga frågor
Jaktstart
Stämman diskuterade hur man kan få till ett tidigare beslut om jaktstart. Detta för att alla ska 
få möjlighet att planera och delta. Detta bär beslutas vid första älgjaktveckan.

Arbetshelg
Detta bör läggas före industrisemestern, innan folk hinner åka iväg på semester.
Alla bör vara med för att det skak fortare, lättare och bättre.
Stämman föreslog att jaktlaget skulle införa/besluta om ett vite till de som inte har möjlighet 
eller kan vara med under denna dag/helg

§ 18 Avslutas
Ordförande tackar för visat intresses och avslutar mötet.

Tina F-Björklund Tommy Lindberg
Sekreterare Ordförande

Lage Lind Hasse Nyberg
Justerare Justerare


