
Årsmötesprotokoll
För ordinarie föreningsstämma i Kattisavans Viltvårdsområdes Förening
Tid: Tisdag den 13:e augusti 2021 kl 1900
Plats: Kattisavans Folkets Hus

1 Till mötesordförande valdes Robert Edskär.

2 Till sekreterare valdes Jan-Olof Karlsson.

3 Till protokolljusterare valdes Stig Brander och Anders Högberg.

4 Årsmötet godkände stämmans utlysande.

5 Årsmötet fastställde röstlängd enligt tabell.

6 Redovisades styrelsens och revisorernas berättelser.
(Bilaga 1 och 2) 

7. Ansvarsfrihet 
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-2021.

8 Fråga om användning av överskott från föregående räkenskapsår.
Stämman beslöt att medlen överförs i ny räkning.

9 Årsmötet godkände kassörens förslag till utgifts- och inkomststat.
(Bilaga 3) 

10. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare.
(Bilaga 4)

11. Val av jaktledare
Stämman valde Robert Edskär som jaktledare med Lennart Johansson som ersättare samt 
Björn Haraldson.

12. Val av jaktråd
TIll jaktråd valdes Stig Brander, Anders Högberg, Lennart Johansson och Björn Haraldson

13. Val av kretsombud 
Till kretsombud valdes Stig Brander och Niklas Näverlo  
Till Äso ombud valdes Stig Brander och Robert Edskär

Närvarande fastighetsägare och medlemmar.

Namn Kategori Namn Kategori

Lena Axelsson Markägare Björn Haraldson Markägare

Anders Sandberg Markägare Ingemar Borgström Markägare

Robert Edskär Medlem Anders Högberg Markägare

Jan-Olof Karlsson Markägare Torbjörn Karlsson Medlem

Stig Brander Medlem



14. Verksamhetsansvariga
Till viltvårdsansvariga valdes Robert Edskär och Torbjörn Karlsson och till ansvarig för studier 
valdes Anders Högberg.

15. Uppsiktsjakt
Stämman beslutade att alla jakträttsbevis även inkluderar tillfällig uppsiktsjakt.

16. Jägarförsäkring
Stämman beslutade att alla jägare skall vara försäkrade.

17. Beslut angående älgjakt
Stämman beslutade att:
- Sista anmälningsdag för älgjakt är 2022-07-01. Anmälan sker via SMS till jaktledaren eller via 
vvo@kattisavan.se  
-Bevis på godkänd löpande eller stående serie för bronsmärket eller björnpass genomfört år 
2021 skall uppvisas för jaktledaren.  
- Tilldelningen av älg är i år 9 vuxna och 9 kalvar
- Avskjutningen bör vara 50/50  
- För ko och dubbelkalv gäller att endast den ena kalven får skjutas.
- VVO följer ÄSO:s riktlinjer för älgjakt om inte styrelsen beslutar annorlunda. Vid avlysningsjakt 
beslutar styrelsen vad som ska fällas.

18. Instruktion för jaktledaren
(Bilaga 5)

19. Instruktion för jägare
(Bilaga 6)

20. Björnjakt
Stämman beslutade att:
För att förhindra skador av björn beslutar jaktstämman att björn får jagas av envar jaktberättigad 
över hela viltvårdsområdet. Vid björnjakt där mer än en jägare deltar skall enligt  Naturvårdsver-
kets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstäm-
man. Vid älgjakt där annat vilt är lovligt att skjuta är dock av stämman utsedd jaktledare ansva-
rig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna.

Den som äger rätt att lösa jakträttsbevis efter älg eller annat vilt äger också rätt att lösa ett jakt-
rättsbevis för björn.

21. Lodjur
Stämman beslutade att:  
Lodjur får fällas med iakttagande av gällande licensregler av alla som är jaktberättigade inom 
VVO eller löst gästkort för övrig jakt.

22. Rådjur
Stämman beslutade att :
Ingen begränsning avseende jakt på rådjur.

23. Avgifter för jakträttsbevis och tilläggslösen.
Stämman beslutade om följande avgifter: 
200 kr för jakträttsbevis älg
300 kr för jakträttsbevis älg och övrig jakt
250 kr för årskort övrig jakt
50 kr för årskort predatorer (rovdjur) 
Tilläggslösen av mark 10 kr per hektar.

24. Avgifter för jakträttsbevis och jaktgästbevis för icke medlemmar
Stämman beslutade följande avgifter:

mailto:vvo@kattisavan.se


Jakträttsbevis och jaktkort för älgjakt och övrig jakt 4000 kronor
Jägare upp till 23 år, betalar 0 kronor för jakträttsbevis och jaktkort för älg  
Jakträttsbevis för älg gäller under 2021 för perioden 7/9-31/12
Årskort för övrig jakt utomstående 750 kronor, max 10st
Dagskort för övrig jakt för gäster 100 kronor, ingen begränsning

25. Fällavgifter
Stämman beslutade att fällavgifter och förskottsbetalning ska vara enligt SCA modell

26. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Stämman beslutade att VVO bidrar till underhåll av hemsidan www.kattisavan.se  med 400 kro-
nor per år.

27. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom VVO
Stämman godkände följande avtal :
 
Anders Lejdholt Fikengård 1:5 1:28 130 hektar 
Kent Larsson Fikengård 1:5 1:28 130 hektar     
Mattias Nilsson Fikengård 1:5 1:28 130 hektar

28. Val av ledamöter i styrelsen
Stämman valde: 
Robert Edskär till ordförande för ett år
Jan-Olof Karlsson till sekreterare för två år 
Lena Axelsson som ledamot för två år 
Mikael Johansson som suppleant för ett år. 

29. Styrelsens sammansättning kommande verksamhetsår
Period 

Ordförande Robert Edskär 2021/2022  
Sekreterare Jan-Olov Karlsson 2021/2022-2022/2023 
Kassör Stig Brander 2020/2021-2021/2022 
Ledamot Lena Axelsson 2021/2022-2022/2023 
Ledamot Torbjörn Karlsson 2020/2021-2021/2022 
Suppleant Anders Högberg 202/2021-2021/2022 
Suppleant Mikael Johansson 2021/2022

30. Val av firmatecknare.  
510831-8592 Stig Brander och 711005-8554 Robert Edskär valdes att teckna föreningens firma 
var för sig. 

31 Val av revisorer
Stämman valde Rickard Mattsson och Ingemar Borgström till revisorer.
 
32. Val av valberedning.  
Stämman beslutade att välja Björn Haraldson (sammankallande) och Ingemar Borgström till 
valberedning.

33 Val av de som ska utfärda jakträtts- och jaktgästbevis
Stämman valde Anders Högberg, Stig Brander och Robert Edskär till utfärdare av jakträtts- och 
jaktgästbevis, samt för älgjakten den som är jaktledare
Swishnummer till VVO 123 30 23 710

34. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämma och styrelsens beslut samt för 
kallelse till jaktstämma.
Stämman beslutade att årsmötesprotokoll skall delas ut till kortköpare som önskar ett exemplar, 
till jaktledarna, styrelsen samt valberedningen. Medlemmar eller kortköpare som är intresserade 
av årsmötesprotokollet får själva ordna med inloggning till Kattisavans hemsida (www.kattisa-
van.se) via Björn Haraldson.

http://www.kattisavan.se


Stämman beslutade att kallelse till årsmötet sker via www.kattisavan.se  och Lycksele Annons-
blad.

35. Övriga frågor. 
Konsekvenser av nytt beslut angående del lagstadgade älgjaktsperioden 
Beslöts att jaktlaget bestämmer när älgjakten skall påbörjas. 
 
Underlag för utbetalning ur markfonden.  
 
Beslöts att uppdra till styrelsen att ta fram aktuell information om markägare inom VVO samt 
adresser till dessa.
 
36. Avslutning
Ordförande Robert Edskär tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Jan-Olof Karlsson Robert Edskär
Mötessekreterare Mötesordförande

Stig Brander Anders Högberg
Protokolljusterare Protokolljusterare

http://www.kattisavan.se

