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Protokoll fört vid årsmöte för Härnösands Älg & Kronskötselområde 

 

Plats: Häggdångers Bygdegård  

Tid:    2021-08-24 Klockan 19.00 

 

 

1. Kjell Nilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 

2. Sten-Orvar Westerlund valdes som mötesordförande 
 

3. Per-Arne Olsson valdes som mötessekreterare att föra dagens protokoll 
 

4. Kurt Eriksson och Jan Bylund valdes som rösträknare och att justera dagens protokoll  
 

5. Röstlängden fastställdes till 48 röstberättigade. 
 

6. Stämman beslutade att kallelse hade utlysts i rätt tid. 
 

7. Dagordningen fastställdes utan justering. 
 

8. Kjell Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen P 8/1 som godkändes av stämman. 
 
Kjell Nilsson föredrog den ekonomiska rapporten P 8/2, Föreningens ekonomi är god. 
Återigen påtalades vikten av att inbetalningarna måste märkas med vilket jaktlag som 
gör inbetalningen och vad inbetalningen avser. Rapporten godkändes av stämman. 
 

9. Göte Norell föredrog revisorernas berättelse och med den som bakgrund beviljades 
föreningens styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 

10.  Verksamhetsårets överskott om 8405,64 kronor beslutades överföras i ny räkning. 
 

11. Älgskötselområdets areal är 30 893 hektar enligt jaktlagens angivna areal, enligt 
Länsstyrelsens portal älgdata är arealen 29 561,27 hektaren differens på 1332 hektar. 
Jaktlagen uppmanas se över sina arealer och tillse att samtliga inom respektive 
jaktlags ingående markområden finns registrerade för jakt i skötselområdet hos 
länsstyrelsen. 
Häggdångerskustens jaktlag med angiven areal om 1883,5 hektar har detta jaktår en 
minskad areal som omfattar 1535 hektar totalt. 
Nya jaktlag är Björn Nilsson Älgsjö och Lars Lundqvist Olivielund 
KSO har utökats med ett nytt jaktlag från Stigsjö västra: Kjell Ulander 
Efter lite diskussioner beslutade mötesordföranden att vi inte kommer längre i denna 
fråga nu och vi går vidare i mötet. 
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12. Motion Nr 1.Kennet Lidén föredrar motionen som representant för motionären,  
Då den strider mot föreningens stadgar och något yrkande om stadgeändring inte 
finns beslutade stämman att inte ta upp den till behandling. 
 
Motion Nr 2. Kennet Lidén föredrar motionen, Kjell Nilsson replikerar med frågan 
varför man är medlem i älgskötselområdet, att jaktlaget skulle omvandlas till ett 
licensområde skulle då resultera i att man då uppnår det man föreslagit i sin motion. 
Motionen avslås av stämman med stor majoritet. 
 
Motion Nr 3. Föredras av Patrik Olsson, Innehållet i motionen är samstämmigt med 
det av styrelsen föreslagna i bilaga P 16/1 och stämman beslutar bifalla motioneni sin 
helhet. 
 

13. Per-Arne Olsson föredrar praktiskt viltvårdsarbete och inventeringar och ingående 
jaktlag får beröm för det höga antalet observationstimmar, stämman beslutade 
godkänna redovisningen. 
 

14. Stämman beslutade fastställa föreningsbidraget till 200 kronor i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 

15. Styrelsens arvoden beslutades av stämman att vara oförändrade  
Ordförande: 2 200 kronor 
Kassör: 1200 kronor 
Ledamot 600 kronor 
 

16. Styrelsens förslag för älg P 16/1 beslutades av stämman i sin helhet utan ändringar 
eller tillägg och punkten beslutades också av stämman att vara omedelbart justerad. 
 
Styrelsens förslag för kronvilt P 16/2 beslutades av stämman i sin helhet utan 
ändringar eller tillägg och punkten beslutades också av stämman att vara omedelbart 
justerad. 
 
Styrelsens förslag P 16/1:2 fastställdes av stämman i sin helhet utan ändringar eller 
tillägg. 
 

17. Styrelsens förslag om Älg och kronviltjaktens utförande fastställdes av stämman i sin 
helhet utan ändringar eller tillägg 
 

18. Antagande av medlemmar se punkt 11. 
 

19. Stämman valde Per-Arne Olsson till ordförande för föreningen för en tid av ett år i 
enlighet med valberedningens förslag. 
 


 J

B,
 K

E,
 S

W
, P

AO
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



20. Stämman beslutade välja Sture Harström och Thomas Åström som ledamöter för en 
tid av två år i enlighet med valberedningens förslag på omval av dessa två. 
 
Stämman beslutade välja Daniel Haglund som ledamot för en tid av ett år i enlighet 
med valberedningens förslag på ett fyllnadsval på ett år då Per-Arne Olsson hade ett 
år kvar som styrelseledamot. 
 

21. Stämman beslutade välja Ronny Söderkvist som styrelsesuppleant för en tid av två år 
i enlighet med valberedningens förslag på omval av Ronny Söderkvist. 
 

22. Lars Norberg och Göte Norell valdes av stämman till föreningens revisorer där  
Lars Norberg är sammankallande. Tommy Thelberg valdes som revisorssuppleant. 
Samtliga är valda för en tid av ett år.   
 

23. Stämman beslutade välja: Magnus Eriksson, Peter Sundström och Jan Bylund som 
valberedningens ledamöter där Magnus Eriksson är sammankallande. 
Till suppleant i valberedningen valdes Patrik Olsson 
 

24. Styrelsens förslag om stadgeändring fastställdes av stämman, stadgeändringen 
kommer fastställas på det extra årsmötet som kommer hållas i direkt anslutning till 
avslutandet av denna stämma. 
 

25. Under övriga frågor påpekade Erik Bylund att det används fotografi på hemsidan där 
namnet på fotografen saknas och att det är okej att använda bilden om detta anges. 
 
Erik Bylund påtalar också att föreningens stadgar inte finns tillgängliga för 
medlemmarna, Styrelsen ser över detta i samband med att stadgeändringarna införs. 
 
På revisorernas förslag beslutar stämman om inköp av dator till kassören och att 
dagens bokföring med fysisk bok skall ersättas, kassören tillsammans med Peter 
Sundström och revisorerna får i uppdrag av stämman att genomföra detta. 

 

 
 
 

…………………………………………………….  ………………..……………………………………… 
Ordf. Sten-Orvar Westerlund  Sekr. Per-Arne Olsson 
 
 
 
……………………………………………………..  ………………………………………………………… 
Just. Kurt Eriksson   Just. Jan Bylund     
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1. Kjell Nilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 


2. Sten-Orvar Westerlund valdes som mötesordförande 
 


3. Per-Arne Olsson valdes som mötessekreterare att föra dagens protokoll 
 


4. Kurt Eriksson och Jan Bylund valdes som rösträknare och att justera dagens protokoll  
 


5. Röstlängden fastställdes till 48 röstberättigade. 
 


6. Stämman beslutade att kallelse hade utlysts i rätt tid. 
 


7. Dagordningen fastställdes utan justering. 
 


8. Kjell Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen P 8/1 som godkändes av stämman. 
 
Kjell Nilsson föredrog den ekonomiska rapporten P 8/2, Föreningens ekonomi är god. 
Återigen påtalades vikten av att inbetalningarna måste märkas med vilket jaktlag som 
gör inbetalningen och vad inbetalningen avser. Rapporten godkändes av stämman. 
 


9. Göte Norell föredrog revisorernas berättelse och med den som bakgrund beviljades 
föreningens styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 


10.  Verksamhetsårets överskott om 8405,64 kronor beslutades överföras i ny räkning. 
 


11. Älgskötselområdets areal är 30 893 hektar enligt jaktlagens angivna areal, enligt 
Länsstyrelsens portal älgdata är arealen 29 561,27 hektaren differens på 1332 hektar. 
Jaktlagen uppmanas se över sina arealer och tillse att samtliga inom respektive 
jaktlags ingående markområden finns registrerade för jakt i skötselområdet hos 
länsstyrelsen. 
Häggdångerskustens jaktlag med angiven areal om 1883,5 hektar har detta jaktår en 
minskad areal som omfattar 1535 hektar totalt. 
Nya jaktlag är Björn Nilsson Älgsjö och Lars Lundqvist Olivielund 
KSO har utökats med ett nytt jaktlag från Stigsjö västra: Kjell Ulander 
Efter lite diskussioner beslutade mötesordföranden att vi inte kommer längre i denna 
fråga nu och vi går vidare i mötet. 







 
 


12. Motion Nr 1.Kennet Lidén föredrar motionen som representant för motionären,  
Då den strider mot föreningens stadgar och något yrkande om stadgeändring inte 
finns beslutade stämman att inte ta upp den till behandling. 
 
Motion Nr 2. Kennet Lidén föredrar motionen, Kjell Nilsson replikerar med frågan 
varför man är medlem i älgskötselområdet, att jaktlaget skulle omvandlas till ett 
licensområde skulle då resultera i att man då uppnår det man föreslagit i sin motion. 
Motionen avslås av stämman med stor majoritet. 
 
Motion Nr 3. Föredras av Patrik Olsson, Innehållet i motionen är samstämmigt med 
det av styrelsen föreslagna i bilaga P 16/1 och stämman beslutar bifalla motioneni sin 
helhet. 
 


13. Per-Arne Olsson föredrar praktiskt viltvårdsarbete och inventeringar och ingående 
jaktlag får beröm för det höga antalet observationstimmar, stämman beslutade 
godkänna redovisningen. 
 


14. Stämman beslutade fastställa föreningsbidraget till 200 kronor i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 


15. Styrelsens arvoden beslutades av stämman att vara oförändrade  
Ordförande: 2 200 kronor 
Kassör: 1200 kronor 
Ledamot 600 kronor 
 


16. Styrelsens förslag för älg P 16/1 beslutades av stämman i sin helhet utan ändringar 
eller tillägg och punkten beslutades också av stämman att vara omedelbart justerad. 
 
Styrelsens förslag för kronvilt P 16/2 beslutades av stämman i sin helhet utan 
ändringar eller tillägg och punkten beslutades också av stämman att vara omedelbart 
justerad. 
 
Styrelsens förslag P 16/1:2 fastställdes av stämman i sin helhet utan ändringar eller 
tillägg. 
 


17. Styrelsens förslag om Älg och kronviltjaktens utförande fastställdes av stämman i sin 
helhet utan ändringar eller tillägg 
 


18. Antagande av medlemmar se punkt 11. 
 


19. Stämman valde Per-Arne Olsson till ordförande för föreningen för en tid av ett år i 
enlighet med valberedningens förslag. 
 







20. Stämman beslutade välja Sture Harström och Thomas Åström som ledamöter för en 
tid av två år i enlighet med valberedningens förslag på omval av dessa två. 
 
Stämman beslutade välja Daniel Haglund som ledamot för en tid av ett år i enlighet 
med valberedningens förslag på ett fyllnadsval på ett år då Per-Arne Olsson hade ett 
år kvar som styrelseledamot. 
 


21. Stämman beslutade välja Ronny Söderkvist som styrelsesuppleant för en tid av två år 
i enlighet med valberedningens förslag på omval av Ronny Söderkvist. 
 


22. Lars Norberg och Göte Norell valdes av stämman till föreningens revisorer där  
Lars Norberg är sammankallande. Tommy Thelberg valdes som revisorssuppleant. 
Samtliga är valda för en tid av ett år.   
 


23. Stämman beslutade välja: Magnus Eriksson, Peter Sundström och Jan Bylund som 
valberedningens ledamöter där Magnus Eriksson är sammankallande. 
Till suppleant i valberedningen valdes Patrik Olsson 
 


24. Styrelsens förslag om stadgeändring fastställdes av stämman, stadgeändringen 
kommer fastställas på det extra årsmötet som kommer hållas i direkt anslutning till 
avslutandet av denna stämma. 
 


25. Under övriga frågor påpekade Erik Bylund att det används fotografi på hemsidan där 
namnet på fotografen saknas och att det är okej att använda bilden om detta anges. 
 
Erik Bylund påtalar också att föreningens stadgar inte finns tillgängliga för 
medlemmarna, Styrelsen ser över detta i samband med att stadgeändringarna införs. 
 
På revisorernas förslag beslutar stämman om inköp av dator till kassören och att 
dagens bokföring med fysisk bok skall ersättas, kassören tillsammans med Peter 
Sundström och revisorerna får i uppdrag av stämman att genomföra detta. 


 


 
 
 


…………………………………………………….  ………………..……………………………………… 
Ordf. Sten-Orvar Westerlund  Sekr. Per-Arne Olsson 
 
 
 
……………………………………………………..  ………………………………………………………… 
Just. Kurt Eriksson   Just. Jan Bylund     





		2021-09-24T12:22:54+0000


	



