Vojakkala vvo
Jaktstämma
PROTOKOLL
Datum:

2016-03-20

Tid:

15.00

Plats:

Palogården

§ 1.

Öppnande

Ordförande för Viltvårdsområdesföreningens styrelse Sven Forsberg hälsar de närvarande välkomna
och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2.

Val av ordförande för jaktstämman

Sven Forsberg utses till ordförande för jaktstämman.
§ 3.

Sekreterare för jaktstämman

Styrelsen har utsett Sven Forsberg till sekreterare för jaktstämman.
§ 4.

Justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bertil Segerlund och Karl-Erik Wähäjärvi
§ 5.

Godkännande av kallelsen

I enlighet med beslut i Jaktstämman 2015-08-09 har annons skett i Haparandabladet och på
föreningens hemsidan.
Annonsen har haft följande lydelse i Haparandabladet den 11 mars:
Nedre Vojakkala vvo Extra Jaktstämma
Datum:
2016-03-20
Tid:
15.00
Plats:
Palogården
Ärende:
Stadgeändring
Fullständig kallelse finns på
www.vojakkalavvo.se
Jaktstämman beslutar att godkänna kallelsen.
§ 6.

Godkännande av dagordningen

Jaktstämman beslutar att godkänna dagordningen.
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§ 7.

Fastställande av röstlängd

Upprop av närvarande fastighetsägare görs. Bilaga
§ 8.

Stadgefråga, erforderlig areal för arrende för att kunna lösa jaktkort för älgjakt
respektive övrig jakt

Förändring av de antal ha som erfordras av de som ej är fastighetsägare i viltvårdsområdet.
Nuvarande areal är 200 ha för både älg och övrig jakt.
Voj vvo areal = 9 019 ha
Antal fastighetsägare = 91
Medelareal = 99 ha
Jaktstämman beslutar om följande arealer för att kunna lösa jaktkort:
Övrig jakt
Älgjakt

100 ha
150 ha

Detta är en stadgefråga och måste tas av två på varandra följande jaktstämmor. Ändringen är tagen
vid ordinarie jaktstämma 2015-08-09.
4 § 3:e stycket i stadgan för Nedre Vojakkala vvo får därmed följande lydelse:
Allt efter sin i viltvårdsområdet ingående areal är varje jakträttshavare berättigad att lösa ett för jakt
efter älg gällande jakträttsbevis för varje fullt 150 tal hektar och ett för övrig jakt gällande jakträttsbevis
för varje fullt 100 tal hektar.
§ 9.

Avslutning

Ordförande för stämman förklarar mötet avslutat.

Haparanda dag som ovan
Vid protokollet

Sven Forsberg
Sekreterare

Sven Forsberg
Ordförande

Justeras

Bertil Segerlund

Karl-Erik Wähäjärvi
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