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STADGAR 

Härnösands Älg-och kronhjortsskötselområde i Härnösands kommun 
Västernorrlands län 

Antagna den 19 augusti 2009, reviderade den 24 augusti 2021 och gällande för 
de jaktområden som genom avtal om samgående anslutit sina jaktmarker till  
älg- och kronhjortsskötselområdet. 

INLEDNING 

Älg- och kronhjortsskötselområdets omfattning 

Skötselområdet består dels av fastigheter (delar av fastigheter) och 
samfälligheter, som anges i länsstyrelsens beslut eller i bilaga till detta. Av en 
hos länsstyrelsen förvarad karta framgår skötselområdets omfattning och 
gränser. Till fastigheterna (fastighetsdelarna) och samfälligheterna hörande 
vattenområden ingår i skötselområdet. En skötselplan som skall revideras vart 
3:e år om inte annat anges i länsstyrelsens beslut, ligger som grund för vården 
av älg- och kronviltstammarna. 

Har sedan skötselområdet bildats anslutning eller uteslutning skett av fastighet 
(fastighetsdel) eller samfällighet framgår detta av fastighetsförteckningen, vilken 
genom föreningen hålls aktuell. 

Älg- och kronhjortsskötselområdets beståndstid 

Skötselområdet består till dess medlemmarna eller länsstyrelsen beslutar om 
föreningens upplösning.  

Definitioner 

Områdesjakt: Jakt inom eget jaktområde beroende av fastighetsgränserna. 

Gemensamhetsjakt: Jakt får bedrivas i samförstånd med jaktgrannar. 

Fastighet: Med fastighet avses även del av fastighet. 
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Namn, beslutande organ och verksamhetsår. 

§ 1 Skötselområdets namn är Härnösands älg- och kronhjortsskötselområde. 
§ 2 Beslutande organ inom skötselområdet är, årsmöte, extra möte och 
styrelse. 
§ 3 Skötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod är 1/7-30/6. 

Medlemskap 

§ 4 Älg- och kronviltjaktlag som ingår i skötselområdet är medlem i 
föreningen. 
Den som genom godkänd upplåtelse har rätt att under minst ett år jaga älg resp. 
kronvilt på fastighet som ingår i skötselområdet skall på begäran antas som 
medlem i föreningen under upplåtelsetiden om inte särskilda skäl föranleder 
annat. 

Ändamål 

§ 5 Skötselområdets ändamål är att tillvarata de anslutna jaklagens intressen för 
god älg- och kronviltvård samt att i samverkan med markägarna skapa en älg- 
och kronviltstam i enlighet med beslutad skötselplan. 

A Årsmöte och rösträtt. 

§ 6 Årsmöte och extra möte består av ombud utsedda av skötselområdets 
medlemmar (jaktlag) samt styrelsens ledamöter. Ordinarie årsmöte hålls 
årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast den 20 augusti. 
Beslut sker öppet och fattas med enkel majoritet. Vid omröstning har varje i 
skötselområdet ingående jaktlag en röst. 
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.  
Som årsmötets beslut gäller den mening som erhållit det högsta röstetalet. Vid 
lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som 
biträds av mötets ordförande. Är denne inte röstberättigade avgörs frågan genom 
lottning. Varje medlem i något av de i skötselområdet ingående jaktlagen har 
rätt att närvara vid årsmöte med yttrande och förslagsrätt. 
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Extra möte hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om mer än ¼ av 
ingående jaktlag, som tillika förfogar över mer än ¼ av skötselområdets totala 
areal, så begär hos styrelsen. Extra möte kan endast behandla det/de ärenden 
som föranlett dess inkallande. Kallelse till årsmöte och extra möte sker genom 
styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet genom skrivelse (e-post) till 
ingående jaktlags företrädare. 

På dagordningen för ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma. 

1. Öppnande. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Sekreterare för mötet. 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
5. Justering av röstlängden. 
6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 
7. Fastställande av dagordning. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för arbetsgruppen. 
10. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående 

räkenskapsår. 
11. Anmälan om förändringar av skötselområdets omfattning inklusive 

anmälan om nya medlemmar 
12. Behandling av motioner 
13. Praktiskt viltvårdsarbete, inventeringar och skadeförebyggande 

åtgärder. 
14. Fastställande av medlemsavgifter.          
15. Fastställande av arvoden.  
16. Styrelsens förslag. 
17. Beslut om regler för jaktutövningen, antalet älgar resp. kronvilt som 

ska fällas, fördelning av dessa på handjur, hondjur och kalvar  samt 
fördelning av djur mellan de i skötselområdet ingående jaktlagen. 

18.Antagande av medlemmar. (Utgår f.om 2021-08-24) 

18. Val av ordförande i föreningen och styrelsen. 
19. Val av övriga ledamöter jämte suppleanter i styrelsen. 
20. Val av två revisorer jämte två suppleanter. 
21. Val av valberedning. 
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22. Övriga frågor. 

B Styrelse 

För föreningen finns en styrelse som utses vid ordinarie årsmöte. 
Styrelsen skall ha sitt säte i Härnösand och skall bestå av ordförande samt 4 
ledamöter och 2 suppleanter. 2 ledamöter och 1 suppleant utses för ett år, samt 2 
ledamöter och 1 suppleant för 2 år. Ordförande väljs varje år. Inom sig utser 
styrelsen vice ordförande, kassör, sekreterare och statistikförare. Styrelsen är 
beslutför när hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna eller vid 
lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. 
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Styrelsens åliggande 

§ 7 Styrelsen företräder föreningen, ansvarar för dess tillgångar, förvaltar dess 
angelägenheter och verkställer årsmötets och ev. extra mötes beslut. 

Det åligger styrelsen: 

1. att föra noggranna räkenskaper, 
2. att hålla fastighets- och medlemsförteckning aktuell, 
3. att föra protokoll över möten, 
4. Att föra erforderlig avskjutningsstatistik m.m. 

Kommentar: 
Ändring av jakträtten till eller omfattningen av en i skötselområdet 
ingående fastighet skall av jakträttsinnehavaren anmälas till styrelsen 
som har att införa sådan ändring i fastighetsförteckningen. Detsamma 
gäller om ansluten fastighet erhåller ändrad fastighetsbeteckning.  

5. att till årsmötet inkomma med förslag till viltvårdsåtgärder och förslag 
till regler för jaktutövningen under jaktåret, dessa regler bör avse: 

a. avskjutningens omfattning och inriktning med hänsyn till vilttillgång och  
b. viltskador, 
c. former för gemensamhetsjakt och krav på skjutprov, 
d. att i förekommande fall tillse att licensansökningar och dylikt inges till 

vederbörande myndighet 

 

6. Att ansvar för genomförandet av beslutade viltvårdsinsatser samt. 
7. Att yttra sig över inkomna motioner. 

Motioner 

§ 8 Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet 
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni. 
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§ 9 Räkenskapsperiod, revision Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 
juli-30 juni. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens 
räkenskaper utses årligen på årsmötet två revisorer och två suppleanter. 
Räkenskaperna skall vara avlämnade till revisorerna senast 14 dagar efter 
räkenskapsårets utgång och revisionen avslutad före närmast följande ordinarie 
årsmöte. Vid eventuell anmärkning från revisorerna skall denna, minst tre 
veckor före ordinarie årsmöte, inlämnas till styrelsen som har att till mötet yttra 
sig över densamma. 

§ 10 Utträde ur skötselområdet 
Jaktlag som önskar utträde ur skötselområdet skall senast under januari månad 
det år man önskar utträda, anmäla detta till styrelsen. 

§ 11 Uteslutning ur skötselområdet 
Årsmötet får besluta om uteslutning av jaktlag som brutit mot grundläggande 
bestämmelser för skötselområdet eller mot av årsmöte eller extra möte fattade 
beslut eller mot författning avseende vilt, jakt eller vapen. Innan beslut fattas 
skall berört jaktlag underrättas skriftligen och ges tillfälle till yttrande. 

§ 12 Överklagande av beslut 
Beslut av årsmöte, extra möte eller styrelse kan inte överklagas. (upphör att gälla 2021-08-24) 

Beslut av årsmöte eller extra möte kan inte överklagas (Gäller f.om 2021-08-24) 

§ 13 Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av stadgarna bestäms på årsmöte eller extra möte. Beslutet 
är giltigt endast om det fattas på två varandra följande möten. Beslut om ändring 
av stadgarna är giltigt endast om ändringsförslaget funnits med i kallelsen till 
mötet. 

 

§ 14 Upplösning av skötselområdet 
Beslut om upplösning av skötselområdet fattas av ordinarie årsmöte. För 
sådant beslut krävs motsvarande beslutsordning som anges i § 13. 
Skötselområdet kan också upplösas genom länsstyrelsens beslut eller om så 
många jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett 
skötselområde. Vid beslut om upplösning skall årsmöte också besluta om 
fördelningen av skötselområdets tillgångar. 


