
    

Lappfjärdsnejdens Jaktvårdsförening 

Årsmöte  15.2.1012  kl 19.00 

Plats: Kristinestads Högstadium, matsalen 

Närvarande: enligt förteckning (bilaga) 

 

PROTOKOLL 

1) Mötet öppnades kl 19.00 av ordförande Kurt Lillhannus. 

2) Mötets  konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. 

3) Röstlängden fastställdes, 24 medlemmar närvarande , röster sammanlagt 37 st. 

4) Till mötesordförande valdes Kurt Lillhannus och till viceordförande Göran Uppstu. 

5) Till mötets sekreterare valdes Henrik Larsson. 

6) Till protokolljusterare valdes Tom Berglund och Börje Skoglund. 

7) Till rösträknare valdes Tom Berglund och Börje Skoglund. 

8) Föredragningslistan fastställdes, föredraganden gjorde tillägget att und3er punkt 28 skall 

en skjutbanekommitte väljas. 

I detta skede hölls kaffepaus, och under denna berättade viltrådets ordförande  Henrik 

Gullans och t.f. jaktchef Stefan Pellas om aktuella saker inom viltförvaltningen. 

9) Jarl Bergkulla föredrog  föreningens verksamhetsöversikt samt föreningens 

verksamhetsberättelse, vilken godkändes 

10)  Jarl Bergkulla föredrog föreningens bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande, 

11)  Bokslutet fastställdes. 

12) Beslöts bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsledaren och övriga 

redovisningsskyldiga.  

13) Föreningens budget och verksamhetsplan för det innevarande verksamhetsåret  

godkändes på föredragning av Jarl Bergkulla. 

14)  Beslöts att styrelsemedlemmarnas mötesarvoden är 30 € och reseersättning enligt 

statens taxa. 

15)  Fattas beslut om antalet styrelsemedlemmar (viltförvaltningslagens 17 §).  Beslöts att 

tillsätta 8 medlemmar, eftersom vi har så många föreningar på området. 

16) Konstaterades sammansättningen för den styrelse vars mandatperiod nu avslutas, 



17)  Till styrelseordförande för en treårs mandatperiod valdes Kurt Lillhannus samt till 

personlig suppleant för honom Stafan Rosendahl för en treårs mandatperiod.  

18)  Till styrelsemedlemmar valdes Lars Hinders (Guy Grindgärds), Daniel Korpihalkola (Eddy 

Häggblom), Börje Skoglund (Carl-Erik Norrbutts), Paul Hautaviita (Patrik Berglund), Folke 

Hed (Sten-Ole Häggqvist), Tom Berglund (Göran Berglund), Leif Hammarberg (Patrik 

Skogman), Raimo Östergård (Miika Östergård). De personliga suppleanterna inom 

parentes. 

19)  På förslag av Skogsvårdföreningen Österbotten valdes Bo-Göran Dahlgren till 

styrelsemedlem med Tomas Teir som personlig suppleant, bägge för en treårig 

mandatperiod. 

20) konstateras den av Forststyrelsen utsedda styrelsemedlemmen och dennas personliga  

suppleant. Detta var inte aktuellt. 

21)  Turordningen för avgång åren 2013 och 2014 för de styrelsemedlemmar som valts första 

gången avgjordes  genom lottdragning: 

Daniel Korpihalkola (Eddy Häggblom)  2013 

Leif Hammarberg (Patrik Skogman)  2013 

Raimo Östergård (Miika Östergård)  2013 

Paul Hautaviita (Patrik Berglund)  2014 

Folke Hed (Sten-Ole Häggqvist)   2014 

Lars Hinders (Guy Grindgärds)   2015 

Tom Berglund ( Göran Berglund  2015 

 

22) Väljs en verksamhetsgranskare och konstateras vid behov att jord- och 

skogsbruksministeriet eller Finlands viltcentral förordnat en revisor . Till 

verksamhetsgranskare valdes Heimo Norrgård och Göran Uppstu, och till suppleanter 

Henrik Bergström och Krister Landgärds. 

23) Väljs föreningens representant till regionmötet och en ersättare för honom eller henne 

samt vid behov kandidater för valet av medlemmar och suppleanter i det regionala 

viltvårdsrådet(1) och riksviltvårdsrådet (1), 

Till representant på regionmötet valdes Kurt Lillhannus med Göran Uppstu som ersättare. 

Fullmakten gäller även för Jaktlerduvan r.f:s årsmöte. 

24) behandlas och vid behov besluts om av jaktvårdsföreningens styrelse och medlemmar 

föreslagna ärenden som tagits upp på mötets föredragningslista Sådana ärenden fanns 

inte att behandla. 

25)  behandlas och vid behov besluts om andra principiella och vittsyftande ärenden som 

tagits upp på mötets föredragningslista och som hör till jaktvårdsföreningens behörighet, 



a) Förs diskussion om jaktvårdsföreningens verksamhetsområde utgående från 

viltförvaltningslagens 11, 12 och 38 § och om eventuellt samarbete med andra 

jaktvårdsföreningar.  

Efeter diskussion kunde sammanfattningsvis konstateras att mötet ansåg frågan för 

tidigt väckt, kommunfusionsarbetet är ännu inte avslutat och ingen vet hur denna fråga 

slutar. Ett utökat samarbete med grannföreningarna finns redan (Jaktlerduvan, 

älgledarinfo, kurser, möten m.m.) och detta samarbete  kan med fördel utökas, men 

inga fördelar med en fusion kunde konstateras i detta skede. 

 

26) vid behov fattas beslut om frågor som ska föredras för regionmötet eller Finlands 

viltcentrals regionala viltvårdsråd. Vid diskussionen framkom önskemål om att framföra att 

andelen kalvar vid beviljandet av licenser borde sänkas. 

27) behandlas övriga frågor om vilka beslut inte kan fattas. Inget att behandla. 

28) behandlas övriga frågor om vilka beslut kan fattas. 

- Uppföljningsgrupp för vindkraftsprojekt (MKB). Till jaktvårdsföreningens representanter 

i gruppen utsågs Jarl Bergkulla och Kurt Lillhannus. 

- Eventuella övriga ärenden. Valdes en skjutbanekommitte bestående av Patrik 

Skogman, Paul  Hautaviita och Bjarne Hautaviita. 

29) Mötet avslutades kl 21.50 

 

Vid protokollet:   Ordförande: 

 

Henrik Larsson   Kurt Lillhannus 

 

Justeras: 

 

Tom Berglund   Börje Skoglund 

 

 

 

 

 


