
PÖRTOM-DAHLBO JAKTFÖRENING R.F.
PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2.2.2020 KL. 18 PÅ RÖNNHOLM

§ 1 Öppnande av mötet och konstaterande av 
beslutförhet.

Beslut   
Mötet öppnades kl. 18.08 och konstaterades 
beslutsfört. 18 personer närvarande (Bilaga 1).

Möteskallelse i Vasabladet 25.1.2020.

§ 2 Val av mötesordförande, ordförande till § 6,
sekreterare och två protokolljusterare.

Beslut   
Ordförande: Jonas Österdahl
Sekreterare: Cecilia Berg
Protokolljusterare: Peter Österdahl och Stefan 
Röj
Ordförande för § 6: Kristian Rönnblad

§ 3 Övriga ärenden som antecknas till 
föredragningslistan. Behandlas under § 17.

Beslut
- Informationsgången på hemsidan

§ 4 Fastställande av föredragningslista. Beslut
Föredragningslistan fastställdes.

§ 5 Verksamhetsberättelsen, bokslut och 
verksamhetsgranskarnas berättelse (bilagor) 
gällande det gångna verksamhetsåret uppläses.
Styrelsen behandlat och godkänt vid möte 
19.1.2020.

Beslut
Verksamhetsberättelsen (Bilaga 2) lästes upp av
sekreteraren. Godkändes.

Angående bokslutet (Bilaga 3) konstaterade 
kassör Österberg att verksamheten gått bra på 
plus. Detta delvis beroende på att igen 
flygräkning gjordes 2019, och bra inkomst från 
auktion på älgkött. Bokslutet godkändes.

Ordförande läste upp verksamhetsgranskarnas 
berättelse (Bilaga 4). Godkändes.

  
§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och 
övriga redovisningsansvariga.

Beslut
Kristian Rönnblad leder ordet. Ansvarsfrihet åt 
styrelsen och övriga redovisningsansvariga 
beviljades.

                                             
§ 7 Fastställande av verksamhets- och 
viltvårdsplan för inkommande år (bilaga).

Beslut
Verksamhetsplan för år 2020 (Bilaga 5) lästes 



Styrelsen behandlat och godkänt vid möte 
19.1.2020.

upp av ordförande.

- Borde vi söka ännu mera vitsvanshjortlicenser,
eftersom licenserna inte kostar något före de 
använts? Understöddes att vi söker om 13 
licenser istället för 10.
- Förslag på att söka 22 licenser för älg. 
Styrelsens förslag att söka 20 licenser 
understöddes.
- Ordförande gick igenom lite hur styrelsen 
funderat kring att några vitsvanshjortslicenser 
ska få användas i älgjakten, bl.a. att köttet 
skulle utauktioneras och att detta arrangemang
bara gäller drevlaget, eftersom det inte är 
lagligt att jaga vitsvanshjort med gråhund. 
Mötesdeltagarna positiva till detta. Beslut tas 
på sommarmötet.

§ 8 Fastställande av budget för kommande 
verksamhetsår (bilaga).
Styrelsen behandlat och godkänt vid möte 
19.1.2020.

Beslut
Ordförande gick igenom budgeten för 2020 
(Bilaga 6). Budgeten godkändes.

§ 9 Beslut om föreningens anslutnings- och 
medlemsavgifts storlek samt årskorts- och 
gästkortsavgifternas storlekar. Styrelsen 
behandlat vid möte 19.1.2020 och föreslår inga 
förändringar.

Anslutningsavgift: 50 euro
Medlemsavgift: 35 euro
Årskortsavgift: 80 euro
Gästkortsavgift: 6 euro/dygn

Beslut
Anslutningsavgift: 50 euro
Medlemsavgift: 35 euro
Årskortsavgift: 80 euro
Gästkortsavgift: 6 euro/dygn

Kaffepaus kl. 18.30.
Mötet fortsatte kl. 18.41.

§ 10 Val av nya medlemmar, beviljande av 
årskort.
Medlemsansökan: 
- Kenneth Karp
   

Beslut
Ordförande läste upp § 4 i stadgarna (Bilaga 7).

Ordförande läste upp Kenneth Karps 
medlemsansökan. Kenneth Karp beviljades 
medlemskap.



Årskortansökan:
- Ari Isosompi
- Kaj Hemming
- Matti Aspholm
- Janne Aspholm
- Mikael Nylund
- Joakim Murtonen
            

Beviljas årskort:
- Ari Isosompi
- Kaj Hemming
- Matti Aspholm
- Janne Aspholm
- Mikael Nylund
- Joakim Murtonen

§ 11 Fastställande av ersättningar för 
ordförande och övriga förtroendevalda.

Beslut
Ordförande, sekreterare, kassör: 60 euro/pers. 
Vice ordförande ingen ersättning. 

§ 12 Val av styrelsens ordförande. Beslut
Jonas Österdahl föreslogs. Mötet godkände 
Jonas krav om att inte behöva vara jaktchef 
samtidigt som ordförande.

§ 13 Val av nya styrelsemedlemmar i stället för 
de som är i tur att avgå (Tom och Anders). 
Styrelsen föreslår återval.

Beslut
Återval understöddes.

§ 14 Val av två verksamhetsgranskare och två 
suppleanter.

Beslut
Återval av Stefan Röj och Kristina Bergqvist som
ordinarie verksamhetsgranskare.
Peter och Alf-Erik Österdahl återvaldes till 
suppleanter.

§ 15 Val av medlemmar till sektioner och 
utskott.

- Malaxnejdens skyttekommitté
- Hundprovskontaktperson

Beslut

- Malaxnejdens skyttekommitté: Markus 
Lindberg meddelade att han är frivillig. 
Understöddes.
- Hundprovskontaktperson: Återval av Göran 
Strandholm

§ 16 Diskussion om nytt slakteri Diskussion
- Finns det möjlighet att få understöd, 
Leaderpengar? Borde finnas, bara det finns 
möteslokal i utrymmet.
- Tidsplan? Beslut på nästa årsmöte?



- Ger Allaktivitetsföreningen fortsatt arrende? 
- Hamnar att ta banklån, billiga räntor nu.
- Låneamorteringar skulle finansieras med att 
sälja älgkött.
- Ca 25 medlemmar i älgjakten, resten av 
medlemmarna då?
- Älgjaktsdeltagarna har mest nytta av 
byggnaden, så inte kan vi lägga några stora 
avgifter på de som inte är med i älgjakten. Vi 
skulle tappa många medlemmar.
- Är det lönt att kämpa med Leader-pengar och 
-ansökningar för att göra ett mötesutrymme?
- Söka pengar från Aktiastiftelsen?
- Ska vi bygga på talko?

- Styrelsen kollar upp vad som krävs för att få 
Leader-pengar.
- Styrelsen skaffar ritningar och kostnadsförslag 
till sommarmötet.
- Styrelsen talar med Allaktivitetsföreningen 
och Kommunen om eventuellt nybygge på 
tomten vid Rönnholm bystuga.
- Styrelsen kollar med banken om banklån

§ 17 Övriga till föredragningslistan antecknade 
ärenden.

Stefan Röj: Informationsgången på hemsidan
- Borde hemsidan förnyas och uppdateras så att alla
medlemmar, även de som inte är med i älgjakten, 
skulle ha lite inblick i verksamheten. Mötesprotokoll
borde läggas upp, information om hur älgjakten gått
i realtid. Stort intresse i bygden att veta hur 
älgjakten gått.

Beslut
Ta reda på om Mathias Ahlholm kan göra om 
den och billigare.
Vi behöver en person som kan uppdatera den. 
Sekreteraren föreslogs. 
Sekreteraren/föreningen behöver ny dator i så 
fall. Köper föreningen en dator? Finns det 
sponsorer?
Hur fungerar uppsägningen av nuvarande 
hemsidan? Måste kollas upp.

§ 17 Mötets avslutande. Beslut
Mötet avslutades kl. 19.24.

Rönnholm, 2.2.2020



Jonas Österdahl Cecilia Berg
Ordförande Sekreterare

Protokolljusterare Protokolljusterare


