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Protokoll Årsstämma för Härnösands Älg & Kronskötselområde 

 

Tid: 2020-08-20 Klockan 19.00     

Plats: Häggdångers Bygdegård 

 

 

1. Föreningens ordförande Kjell Nilsson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat 
 

2. Sten-Orvar Westerlund valdes att leda dagens möte 
 

3. Per-Arne Olsson valdes som mötessekreterare. 
 

4. Erik Bylund och Kurt Eriksson valdes till justeringspersoner tillika rösträknare 
 

5. Närvarande på mötet är 37 röstberättigade samt 1 suppleant från valberedningen 
 

6. Stämman beslutades vara behörigen utlyst. 
 

7. Dagordningen fastställdes utan justeringar 
 

8. Kjell Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen (Bilaga P8/1) för det gångna verksamhetsåret 
vilken godkändes enhälligt av stämman och lades till handlingarna 
 
Kjell Nilsson föredrog den ekonomiska rapporten (Bilaga P8/2) vilken godkändes enhälligt 
och lades till handlingarna. 
 

9. Lars Norberg föredrog revisorernas berättelse där revisorerna föreslår stämman att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enhälligt av stämman för det gångna verksamhetsåret. 
 

10. Föreningen har för det gångna verksamhetsåret ett ekonomiskt överskott på 11 788.50:- 
vilket av stämman beslutades överföras till ny räkning för jaktåret 2020/2021 
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11. Förändring av skötselområdets omfattning föredrogs av Kjell Nilsson enligt bilaga P 11 där 
jaktlagens angivna areal uppgår till 31 113 hektar som enligt Länsstyrelsens uppgifter skall 
vara 29 622 hektar, En revidering av jaktlagens arealer kommer ske så att uppgifterna blir 
samstämmiga. 
 
Peter Sundström redovisade punkt 4 i föreningens stadgar rörande antagande av nya 
medlemmar. 
 
Kjell Nilsson och Per-Arne Olsson har delade meningar i frågan om tillvägagångssättet för 
antagande av nya medlemmar och viss diskussion uppstår. 
 
Stämman beslutade enhälligt anta nya medlemmar i enlighet med bilaga P 11. 
 

12. Utgick då inga motioner inkommit  
 

13. Kjell Nilsson föredrog praktiskt viltvårdsarbete och inventeringar bilaga P 13 
 
Jan Bylund ställde fråga angående den minskade tjurandelen i älgstammen vilket förklarades 
med att andelen fällda hondjur inte nådde upp till skötselplanens mål vilket ger följden att 
tjurandelen minskar procentuellt sett. 
 
Bilagan godkändes och lades till handlingarna. 
 

14. Fastställande av föreningsbidrag för nästkommande år 2021 fastställdes till att vara 
oförändrat på 200:- då föreningens ekonomi är god. 
 
Föreningsbidraget för innevarande år skall vara betalt innan jaktstart. 
 
Föreningsbidraget för 2021 beslutades av stämman att det skall vara föreningen tillhanda 
senast 30/6 2021. 
 
Viktigt är också att den som betalar in till föreningen anger vid betalning jaktlagets namn och 
vad betalningen avser 
 

15. Valberedningen föreslog oförändrade styrelsearvoden 
 
ordföranden 2200:- 
Kassör 1200:- 
Övriga    600:- 
 
Förslaget fastställdes enhälligt av stämman. 
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16. Kjell Nilsson föredrog styrelsens förslag om jakt på Älg & Kronvilt enligt bilagorna 16/1, 
16/1:2 och 16/2 
 
Förslagen antogs och fastställdes enhälligt av stämman. 
 

17. Kjell Nilsson föredrog Älg & kronviltjaktens utförande enligt bilaga P17 
 
Styrelsens förslag antogs enhälligt av stämman 
 
Not. Alla jaktlag skall rapportera vägd vikt på älgkalv. 
         Alla jaktlag skall rapportera Älgobs och kronobs senast 30 september.  
 

18. Utgår då den redan avhandlats under punkt 11 
 

19. Kjell Nilsson föreslogs av valberedning till ordförande för föreningen på en tid av 1 år, 
Stämman valde Kjell Nilsson till ordförande för föreningen. 
 

20. Val av 2 ledamöter för en tid av 2 år. I tur att avgår är Maria Eriksson och Per-Arne Olsson. 
 
Valberedningens förslag: Maria Eriksson antogs av stämman och maria Eriksson valdes för en 
tid av 2 år. 
 
Valberedningens förslag: Per-Arne Olsson ställdes mor förslag på Thobias Eriksson som vid 
votering gav Per-Arne Olsson 17 röster, Thobias Eriksson 16 röster, 2 blanka 
 
Per-Arne Olsson valdes av stämman. 
 

21. Val av suppleant till styrelsen för en tid av 2 år 
Valberedningens förslag: Thobias Eriksson antogs av stämman och Thobias Eriksson valdes 
för en tid av 2 år 
 

22. Val av revisorer 
Förslag: Göte Norell, Lars Norberg och som suppleant Tommy Thelberg 
Förslaget antogs av stämman och Göte Norell och lars Norberg valdes som revisorer för en 
tid av 1 år och Tommy Thelberg valdes som revisorssuppleant för en tid av 1 år 
 

23. Valberedning: 
Förslag: Ulf Berglund, Magnus Eriksson och Peter Sundström 
Stämman valde Ulf Berglund, Magnus Eriksson och Peter Sundström med Magnus Eriksson 
som sammankallande. 
 
Jan Bylund förslogs som suppleant i valberedningen och valdes av stämman. 
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