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1. Val av ordförande för stämman 

 

2. Anmälan om protokollförare 

 

3. Val av två justeringsmän 

 

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

 

5. Fastställande av röstlängd 

 

6. Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

7. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår (se styrelsens förslag 7) 

 

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (se styrelsens förslag 8)  

 

9. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare 

(se styrelsens förslag 9A--9G) 

 

10. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för fällt villebråd 

under jaktåret (se styrelsens förslag 10) 

 

11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna (se styrelsens förslag 11) 

 

12. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårdsområdet (se 

styrelsens förslag 12A och 12B)  

 

13. Antagande av medlemmar (se styrelsens förslag 13) 

 

14. Val av ordförande i styrelsen på ett år (se valberedningens förslag) 

 

15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter på två år. (I tur att avgå Lars Kihlman, Göran 

Lovén och Stig Spännar, suppleanter Curt Björ, Göran Soling.) (se valb.förslag) 

 

16. Val av revisor jämte suppleant på ett år (Ingalill Kallaes, Allan Andersson) (se valb. förslag) 

 

17. Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis (se styrelsens förslag 17) 

 

18. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till 

jaktstämma (se styrelsens förslag 18) 

 

19. Val av valberedning (Roland Hammarbäck (sammankallande) och Bertil Melander samt Bo Svedin. 

(Tillfrågade och står till förfogande för omval) 

 

20. Övriga frågor 

 

21. Avslutning 



 

 

 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



STYRELSENS FÖRSLAG TILL STÄMMAN 13-05-05. 

 

 

Punkt 7    

 

Styrelsen föreslår att: 

 Överskottet överförs i ny balansräkning 
 

Punkt 8   UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT (Budget) 

 

Styrelsen föreslår att: 

 nivån på arvodena till styrelsen 2013 är oförändrade, men att dessa i första hand utbetalas 

som kostnadsersättningar 

 avsätta 1 kr per medlem i bidrag till Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik 

 budget 2013 fastställs 

 

Punkt 9 A  ÄLGSKÖTSELOMRÅDET (Orsa -Noppi ÄSO) 

 

Styrelsen föreslår att det: 

 uppdras åt styrelsen att föreslå representant i nybildade Orsa-Noppi ÄSO. 

 uppdras åt styrelsen att utse jaktledare och vice jaktledare inom Hansjö marker. 

 uppdras åt styrelsen att hålla Hansjö VVO medlemmar informerade om beslut fattade 

inom Orsa-Noppi ÄSO. 

    

Punkt 9 B  SKJUTPROV  

 

Styrelsen föreslår att: 

 älgskytteprovet skall skjutas i enlighet med Svenska Jägareförbundets bronskrav, för 

godkänt är 3 serier med minst 4 träff/serie.  

 för björnjakt krävs godkänt skjutprov enl. björnklockan 

 kostnaden för skjutproven ingår i jakträttsbeviset för Hansjö VVO 

För godkänt prov får endast klass 1 vapen användas. 

 

Punkt 9 C   ANMÄLAN 

Styrelsen föreslår att: 

 sista anmälningsdag till årets älgjakt är 1.augusti 2013.  

 som anmälan räknas endast fullt betald avgift. 

 styrelsen ges uppdraget att granska eventuella förseningar och fatta beslut om deltagande.  

 

Punkt 9 D   BJÖRNJAKT 

 

Jakten bedrivs som skyddsjakt enligt särskilda bestämmelser 

 

Styrelsen föreslår att: 

 kravet på jakträttsbevis är kombikort eller kort för övrig jakt  

 krav på godkänt skjutprov enl. ovan 

 björnen skall ingå i ”Rovviltkortet”.  

 gemensam björnjakt planeras den 21-22 aug 



 

Punkt 9 E   ÖVRIG JAKT    

 

Styrelsen föreslår att: 

 Övrig jakt sker enligt jakttabellen med undantag för rådjur där jakten slutar den 31 

december.  

 Att jakt på kronvilt sker som avlysningsjakt vilket innebär att: 

 skyldigheten för den utövande jägaren att kontrollera via telefon eller på hemsidan att 

"kron licens" ej är "förbrukad" innan kronhjortsjakt påbörjas. 

 om kronhjort fällts skall detta snarast rapporteras till bemyndigad att avlysa jakten. 

 bemyndigande innebär rätt att avlysa kornhjortjakten samt att ge information om 

avskjutningsläget och ges till Stig Spännar, Björn Lindberg och Hans Ruste 

 Av kronhjort får fällas 2 kapitala (utan tagg begränsning) och en hjort med maximalt 6 

taggar (3 på skjutsidan). 

 Jakt efter kronvilt får ske som enskild jakt vilket innebär att: 

 den utövande jägaren är jaktledare och har att rätta sig efter Naturvårdsverkets 

föreskrifter och stämmobeslut 

 om två eller fler jagar tillsammans utser dessa en som jaktledare 

 Förbud att jaga rådjur, älg och kronhjort samt generellt förbud att jaga med kulvapen 

inom Hansjö By 

Inom gränserna: Bäcka rå - Våmhusvägen - Backängsvägen - Övre Hansjövägen - Bjusvägen 

- Mikolavägen  - Snabbvägen - Hansjövägen fram till Unåbron. 

 

 

Punkt 9 F   VILTVÅRD 

 

Styrelsen föreslår att: 

 

VILTVÅRDSPREMIER 2013-2014 

 Mård ................................................................... 200:- 

Mink ................................................................… 200:- 

Räv...................................................................… 200:- 

Grävling .............................................................. 200:- 

  Kråka , Skata , Mås , Nötskrika ..........................   10:- 

För erhållande av premie skall avlivat villebråd förevisas inom en vecka för Lars Kihlman 

eller Hans Ruste. Märkning genom håltagning i båda öronen skall göras på mård, mink, räv 

och grävling samt registrering av fångst- eller skottplatsen. 

Allt villebråd skall ha fångats eller fällts inom Hansjö VVO.  

 Viltvårdsplanen följs 2013-2014. 

 

 

Punkt 9 G   SKOTTLISTOR 

 

Mot bakgrunden att det fortfarande slarvas med att lämna in skottlistor föreslår styrelsen att:  

 bibehåller kravet på att alla jaktkortslösare skall lämna in skottlista oavsett jaktresultat 

 skottlistor skall inlämnas senast vid årsstämman 2014. 

 



Punkt 10  JAKTKORTSPRISER  

 

Styrelsen föreslår att: 

 jaktkortspriserna bibehålls och betalning sker på vårt Bankgiro 5505-5412.  

 

JAKTKORTSPRISER 2013-2014 

       

  Kombikort älg/övrig jakt.....(ingår björn)................................ 475:- 

 Övrig jakt.......(ingår björn)….................................................. 425:-  

     Enbart älg ..…(björn ingår ej).................................................. 425:- 

 Gästkort. Max. 2 gäster / värd o. dygn……….   50:-  

 Det utgår en rabatt på 300:- till alla medlemmar som hjälper till med 

aktiviteter i Hansjö VVO verksamhet år 2013-2014 samt till alla ungdomar under 25 år och 

alla pensionärer.  

 

Punkt 11   FRAMSTÄLLNINGAR OCH MOTIONER 

 

Förslag till årsstämman att protestera mot den förda Rovdjurspolitiken. 

 

Styrelsen föreslår att Hansjö VVO aktivt deltar i eftersöksbojkotten genom att: 

 Inte organisera några eftersöksjägare” för trafikskadat vilt. 

 Uppmana Hansjö VVO medlemmar att inte, i någon form, göra eftersök på 

trafikskadat vilt. 

 

Förslag till årsstämma angående Rovviltkort Orsa jvk 

 

Styrelsen föreslår att: 

 Hansjö VVO antar förslagen 1 och 2. 

 Uppdras åt styrelsen att fatta erforderliga beslut om jakt på rovdjur inom 

viltvårdsområdet, allt i avsikt att möjliggöra och underlätta sådan jakt. 

 

Upplåtelse av mark för jaktprov. 

 

Styrelsen föreslår att: 

 Uppdras åt styrelsen att fatta sådant beslut.  

 

 

 

  



 

Punkt 12A   AVTAL OM UPPLÅTELSE 

Styrelsen föreslår att det: 

 uppdras åt styrelsen att kontrollera och godkänna avtal om upplåtelse 

 

Punkt 12 B   KORSNÄSARRENDE 

 

Jakträtterna är uppdelade i Älgjakt 1 500 kr, Småviltjakt 1 000 kr och en kombination 

Älg/småviltjakt 2 000 kr. Obs att utöver arrendet betalas jaktkortsavgift. 

 

Styrelsen föreslår att: 

 priserna på Korsnäskorten förblir oförändrade.  

 uppdras åt styrelsen att fördela jakträtter efter nedan principer av kategoriindelning.  
 

Kategori 1. Anknytning till markägare. Här avses make/maka/sambo, dotter/son, måg/sonhustru, mor/far, 

syskon. 

Kategori 2. Boende inom viltvårdsområdet.  

Kategori 3. Boende inom Orsa eller som har tillhört kat.1 eller kat.2 samt sådana som har varit markägare och 

jagat länge inom området. 

Till kategori 3 skall också vara de som idag innehar Korsnäsarrende men inte uppfyller kraven enligt ovan.  

Med boende avses mantalsskrivna . 

 

Punkt 13   NYA MEDLEMMAR 

Styrelsen föreslår att det: 

 uppdras åt styrelsen att anta nya medlemmar enligt stadgarna. 

 åligger markägare som arrenderar ut mark att: 

1. nya kontrakt skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan ev. jakttillträde. 

2. arrendator måste kunna så god svenska att han kan tillgodogöra sig innehållet i 

Hansjöjägaren samt ev. jaktledning. I annat fall åligger det arrendegivande 

markägare att säkerställa att arrendatorn får informationen översatt så att inte 

jaktledning försvåras. 

 

Punkt 17   GÄSTKORT 

Styrelsen föreslår att det 

 uppdras åt styrelsen att utse dem som har rätt att utfärda jakträttsbevis och jaktgästbevis 

(gästkort) (Lars Kihlman och Hans Ruste) 

 skall finnas möjlighet för en medlem att köpa ett antal gästkort för ”eventuella 

jaktgäster”. Gästkorten utfärdas på jaktvärden och numreras. När ett gästkort utnyttjas fyller 

jaktvärden i gästens namn och datum. Kortet återlämnas sedan snarast till den som utfärdat 

kortet. 

 

Punkt 18  JAKTSTÄMMA  

Styrelsen föreslår att: 

 dagens protokoll skall justeras senast måndagen den 20 maj 2013 och finnas tillgängligt 

tillsammans med styrelsens övriga protokoll hos sekreteraren. 

 ordinarie jaktstämma blir söndagen den 4 maj 2014 kl. 1300 i Hansjö Bygdegård. 

 kallelse till stämman görs med annons i Mora tidning 

 motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2014. 

  



Punkt 8  UTGIFTS- OCH INKOMSSTAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BUDGET 2013 Utfall 2012 

   

    

INKOMSTER    

   

Försäljning Korsnäs kort            72 000                73 500     

Försäljning jaktkort            25 000                23 630     

Försäljning dagkort            10 000                  7 550     

Aktivitetstöd            35 000                35 400     

Skjutbanan            10 000                11 156    

Fällavgifter                    0                 8 450 

Övrigt              3 000                      0   

Summa inkomster          155 000              159 186     

   

   

                

UTGIFTER    

   

Korsnäsarrenden m.m             28 000                27 961   

Skjutbanan, el, försäkr               10 000                12 164     

Arvoden, möten            17 000                17 465     

Hyror            10 000                  9 600     

Administration,kopiering,porto,bankavg            15 000                13 829    

Viltvård            50 000                47 782     

Utbildningar              4 000                       0     

Fällavgifter viltvårdspremier             22 000                 10 700 

Övrigt             4 000                   6 337    

Summa kronor          160 000              145 838    



Punkt 11 FRAMSTÄLLNINGAR OCH MOTIONER        1 (3) 
 
 

1. FÖRSLAG ANGÅENDE ROVVILTSKORT  

(Det nya är att det är Hansjö VVO som formellt säljer kortet.) 

Förslag till beslut att antas eller förkastas utan förändring 

Att Viltvårdsområdet alternativt Jaktklubbens samtliga medlemmar alternativt Förening 

beslutar att för en kostnad av 25 kronor utfärda extra jaktgästbevis sk. Rovviltskort, gällande 

för jakt efter lo, räv, mård, grävling, mink över områdesgränser. Vidare björn och varg enligt 

särskilda villkor*. Det extra jaktgästbeviset är gällande under hela jaktåret . Att beslut om 

Rovviltskortet tas årligen. Försäljning av detta extra jaktgästbevis/Rovviltskort kan görs hos 

Orsa Outdoor AB på Born, vid uppvisande av giltigt jakträttsbevis  för områden som är 

ansluten till detta Rovviltskort. 

Att beslutet innefattar nedanstående villkor och förutsättningar.   

Vilkor för lösen av Rovviltskort :  

 Enskild gästjakt i form av områdesjakt efter lodjur, räv, mård, grävling, mink, björn 

och varg inom Viltvårdsområdet/Jaktklubb/Förening får endast ske av jägare 

innehavande Jakträttsbevis inom det egna Viltvårdsområdet/Jaktklubb/Förening och 

att det samma området är ansluten och antagit förslaget.  

 Vidare skall jakten ha påbörjats inom hemmaområde,  dvs det 

Viltvårdsområde/Jaktklubb/Förening där jägaren innehar jakträttsbevis. 

  Fällt vilt (delar av) tillfaller skytten. Skytt svarar för eventuella kostnader och prover 

som det fällda villebrådet förorsakar. 

  Jaktledare skall utses vid varje jakttillfälle, vilken också svarar för att jakten 

genomförs i enlighet med myndigheternas och Viltvårdsområdets-Jaktklubbens-

Föreningens beslut.  

 Rovviltskortet kan inte i anskaffas i efterhand och skall medföras av samtliga som 

deltar i jakten. 

  Att innehavare av Rovviltskortet ansvarar för inhämtande av gällande bestämmelser 

för detta Rovviltskort. 

 

 



Punkt 11 FRAMSTÄLLNINGAR OCH MOTIONER        2 (3) 
 

*Tilläggsvilkor för jakt på björn och varg: 

 Vid björnjakt över viltvårdsområdesgränser skall jägare kunna uppvisa intyg om att 

denna det aktuella jaktåret har skjutit det så kallade Björnpasset med godkänt 

resultat. 

  Den som startar björnjakt eller vargjakt inom eget viltvårdsområde, och 

björnen/vargen går in på annat område, tillhörande Viltvårdsområde-Jaktklubb-

Förening, kan efter kontakt med särskild utsedd/särskilda utsedda få tillstånd att 

fullfölja jakten. Det föreligger dock ingen skyldighet att ge tillstånd om det finns 

uppenbara hinder. Den som begär att få fullfölja jakt med hänvisning till 

Rovviltskortet skall efter avslutad jakt, oavsett resultat alltid återrapportera till den 

som gav tillståndet. Det skall vara ställt utan allt tvivel var och hur jakten började 

samt att jakten bedrivits i enlighet med myndigheters beslut. 

 

Kontaktperson/er är   Telefon  

    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Detta är gällande för nedanstående 

 

……………………………………………………………………………………………….VVO/Jaktklubb/Förening 

Och beslutat på stämma/årsmöte den ……………………………………………………………………………. 

Ordförande……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



Punkt 11 FRAMSTÄLLNINGAR OCH MOTIONER        3 (3) 
 
 

2. Förslag angående rovviltkort som underlättar jakt på rovvilt samt 

att Hansjö VVO kan organisera samordnad vargjakt framöver. 

1. Att jakt på varg, björn, lo, järv, vildsvin får bedrivas inom Hansjö 

VVO utifrån behov av att begränsa skador gjorda av 

ovanstående djur. 

2. Att ovanstående jakt på varg, björn, lo, järv, vildsvin skall 

bedrivas som områdesjakt. 

3. Att jakt på varg får bedrivas som områdesjakt och som 

samordnad vargjakt. 

4. Att vid samordnad vargjakt gäller giltigt lösta Jakträttsbevis 

inom övriga VVO, jaktklubb eller förening även som 

gästrovviltbevis. 

 

 

 

  

 

 

  



 
Punkt 14--16 Valberedningens förslag  

  
      

      

 
Hansjö VVO Styrelse och förtroendeposter  

 

 
     p.14 Ordförande Nils Björklund Omval Tillfrågad 1 år 

      p.15 Ledamot Lars Kihlman Omval Tillfrågad 2 år 

 
Ledamot Göran Lovén Omval Tillfrågad 2 år 

 
Ledamot Stig Spännar Omval Tillfrågad 2 år 

      

 
Suppleant Curt Björ Omval Tillfrågad 2 år 

 
Suppleant Göran Soling Omval Tillfrågad 2 år 

      

 
Ledamot Erik Bergkvist 

 
1 år kvar 

 

 
Ledamot Hans Ruste 

 
1 år kvar 

 

 
Ledamot Johnny Wernersson 

 
1 år kvar 

 

 
Suppleant Daniel Jemth 

 
1 år kvar 

 

 
Suppleant Magnus Strandberg 

 
1 år kvar 

 

      p.16 Revisor  Inga-Lill Kallaes Omval Tillfrågad 
 

 
Revisor suppl. Allan Andersson Omval Tillfrågad 

 

      

      

 

Punkt 19 Val av valberedning 
   

      p.19 Valberedningen står till förfogande för år 2014 
  

 
Valberedning Roland Hammarbäck Sammank.                                           

  
Bertil Melander 

   

  
Bo Svedin 

    
 


