
Öxabäcks storlicensområde 63-18-081. 
 

Protokoll från årsmöte 2010.03.09. 

 

 
§ 1.   Årsmötet öppnades av Christer Ivarsson. 
§ 2.   a.till ordförande för årsmötet valdes Christer Ivarsson. 
         b.till sekreterare för årsmötet valdes Roland Svensson. 
         c.att justera mötets protokoll jämte ordf. valdes Anders Johnsson och Roger Stensson.  
§ 3.   Mötet ansågs vara stadgenligt utlyst. 
§ 4.   Dagordningen godkändes. 
§ 5.   Verksamhets- och förvaltningsberättelsen upplästes och godkändes. 
§ 6.   Balansräkning godkändes,nuvarande kassa utgör 12382:- 
§ 7.   Revisionsberättelsen godkändes. 
§ 8.   Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 
§ 9.   Älgjakten 2009 redovisades av Torgny, 8 tjurar, 12 hondjur, 24 kalvar fällda. 
§ 10. Övrig viltdöd rapporterad enligt Lennart, älg 10 st, svin 2 st, rådjur 36 st. 
§ 11. Den gamla organisationen avslutas. 
§ 12. Val av ny styrelse enligt följande: 

a. ordförande Christer Ivarsson ( 1 år ) 
b. vice ordförande Bengt Marmander ( 1 år ) 
c. sekreterare Roland Svensson ( 2 år ) 
d. kassör med teckningsrätt Johan Söderlöv , 751129-5599,( 1 år ) 
e. ledamot med ansvar för dokumentation och statistik Michael Fransson (2 år ) 
f. ledamot med ansvar för information och utbildning Sven Karlsson ( 1 år ) 
g. ledamot med ansvar för vildsvinsfrågor Richard Qvarfell ( 2 år ) 
h. ledamot 1 Peter Skantz ( 2 år ) 
i. ledamot 2 Torgny Svedberg ( 1 år ) 
j. suppleant 1 Anders Johnsson ( 1 år ) 
k. suppleant 2 Roger Stensson ( 2 år ) 
l. valberedning Carl-Hilding Persson, Andreas Marmander, Bruno Persson. 
m. revisorer Carl-Hilding Persson, Rune Johansson.       

§13. Ansökan samt skötselplan insända den 22 jan, intyg om medlemskap tillika jakträtter  
         samt karta under beredning. Medlemsregister är klart. 
         Under mötet låg karta samt medlemsregister ute för synpunkter. 
§14. Utöver fällavgifter, utgår en avgift på 150:-/tilldelad älg enligt omröstning. 
§15. Christer genomgick älgsimuleringsprogramet samt skötselplan.         
§16. Spillinventering skall utföras under V16, ger viktigt information.  
§17. Östra Mark kretsen har beslutat att tjurar 0-6 taggar skall sparas under jakten 2010, 
        vilket vi bör ansluta oss till.                                          
§18. Henning Abrahamsson informerade om spårträning av hundar. 
         Arvode till ordf. sekr. kassör och licensansv. skall utgå till 1000:-/pers. 
§19. Jaktledaremöte tisdag 7 sept. ki 19.00. 
§20. Höstmöte tisdag 28 sept.kl 19.00.           
§21. Mötet avslutades. 
 
 
Öxabäck 2010-03-10 
 
Ordförande.  Justeras. 
Christer Ivarsson   Anders Johnsson                      Roger Stensson 
 
 
 



 
 
        
        


