
        

Lappfjärdsnejdens Jaktvårdförenings årsmöte 20.2.2013, brandstationen i Lappfjärd 

Protokoll 

 
1) mötet öppnas 

 styrelsens ordförande Kurt Lillhannus öppnade årsmötet kl 19.00 och hälsade årsmötesdel-

tagarna välkomna 

 viltcentralens representant, ordföranden i Kust-Österbottens viltråd Henrik Gullans höll ett c. 
45 min långt anförande om aktuella frågor inom Viltcentralen. 

 
2) mötets laglighet konstateras  

Mötet konstaterades lagligen sammankallat, genom annonser i Jägaren och Met-

sästäjä, samt genom meddelande per e-post till föreningarna. Årsmötet har även an-

nonserats på Riista-webben. 

3) röstlängden fastställs  

 Röstlängden fastställdes, 20 närvarande medlemmar, 20 röster.. 

4) val av ordförande för mötet och vid behov vice ordförande i fall av jäv för ordföran-

den  

Till mötesordförande valdes Kurt Lillhannus och till viceordförande Mats Norrby. 

5) val av sekreterare för mötet och vid behov en andra sekreterare i fall av jäv för den 

ordinarie sekreteraren  

 till sekreterare för mötet valdes Daniel Korpihalkola..  

6) val av två protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Bo-Göran Dahlgren och Kaj Sved. 

7) val av två rösträknare 

Valdes protokolljusterarna. 

8) föredragningslistan fastställs  

Fastställdes i enlighet med förslaget. 

9) jaktvårdsföreningens verksamhetsöversikt läggs fram och verksamhetsberättelsen 

läggs fram och godkänns 

Verksamhetsledaren Jarl Bergkulla presenterade verksamhetsöversikten och verk-

samhetsberättelsen. Godkändes utan ändringar. 

10) jaktvårdsföreningens bokslut och verksamhetsgranskarens/revisorernas utlåtande 

läggs fram  

Verksamhetsledaren presenterade bokslutet samt verksamhetsgranskarna berät-

telse. 



11)  bokslutet fastställs  

Det av styrelsen avgivna bokslutet fastställdes 

12)  beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsledaren och övriga redovis-

ningsskyldiga samt beslut om andra åtgärder som eventuellt föranleds av verksam-

hetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens eller revisorernas utlåtande  

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet åt samtliga redovisningsskyldiga. 

13)  verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret fastställs  

Verksamhetsledaren presenterade verksamhetsplanen för innevarande år med därtill 

hörande budg3et och föreslog att dessa skulle fastställas. Fastställdes. 

14)  styrelsemedlemmarnas arvoden  

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställdes till 30 € per möte. Resekostander i en-

lighet med av staten fastställda skattefria ersättningar. 

15)  antalet styrelsemedlemmar 

 årsmötet beslöt att styrelsemedlemmarnas antal förblir oförändrat, 8 medlemmar samt 

markägarrepresentant.  

16) styrelsens ordförande, hans eller hennes mandatperiod och personliga suppleant 

fastställs 

 Konstaterades: mandatperioden för styrelsens ordförande är tre år (2012–2015)  

17) styrelsens sammansättning fastställs: medlemmarnas mandatperioder och deras 

personliga suppleanter  

Konstaterades nuvarande styrelse sammansättning: 

Raimo Östergård (Miika Östergård) 2012-2013 

Daniel Korpihalkola (Eddy Häggblom) 2012-2013 

Leif Hammarberg (Patrik Skogman) 2012-2013 

Paul Hautaviita (Patrik Berglund) 2012-2015 

Folke Hed (Sten-Ole Häggqvist) 2012-2014 

Lars Hinders (Guy Grindgärds) 2012-2015 

Tom Berglund (Göran Berglund) 2012-2015 

Bo-Göran Dahlgren (Tomas Teir) 2012-2015 

18) val av medlemmar i styrelsen i stället för dem som står i tur att avgå samt personliga 

suppleanter för dem  

a. Medlemmarna i tur att avgå, Raimo Östergård (suppleant Miika Östergård), Daniel 

Korpihalkola (Eddy Häggblom) och Leif Hammarberg (Patrik Skogman) återvaldes 

enhälligt för åren 2013-2016. 

 



19) val av verksamhetsgranskare och vid behov fastställs den revisor som jord- och 

skogsbruksministeriet eller Finlands viltcentral utsett  

 Mötet beslöt att välja en ordinarie verksamhetsgranskare samt en suppleant för denne. 

 Till verksamhetsgranskare valdes Heimo Norrgård och till suppleant Göran Uppstu. 

20)  val av jaktvårdsföreningens representant till regionmötet och en ersättare för ho-

nom eller henne samt vid behov kandidater för valet av medlemmar och suppleanter 

i det regionala viltvårdsrådet (1) och riksviltvårdsrådet (1) 

Kurt Lillhannus valdes till representant på Kust-Österbottens årsmöte och jarl Berg-

kulla till representant vid Jaktlerduvan r.f.:s årsmöte, vilka hålles 21.3.2012. Daniel 

Korpihalkola valdes till suppleant i bägge fallen. 

21) behandling och vid behov beslut om ärenden som lämnats in av jaktvårdsförening-

ens styrelse samt av medlemmar och som tagits upp på föredragningslistan  

Det fanns inget att behandla. 

22) behandling och vid behov beslut om andra principiella och vittsyftande ärenden 

som tagits upp på mötets föredragningslista och som hör till jaktvårdsföreningens 

behörighet 

Förslag till Finlands viltcentral om jaktvårdsföreningens verksamhetsområde på basis 

av 11, 12 och 38 § i viltförvaltningslagen. 

Föredragande Jarl Bergkulla framförde samma förslag som framförts för och god-

känts av styrelsen som förslag till årsmötet, att jaktvårdsföreningens område skall 

omfatta Kristinestads kommun. Förslaget godtogs och mötet fastställde att Jaktvårds-

föreningens område är Kristinestads kommun. 

 

23) vid behov fattas beslut om ärenden som ska framföras på regionmötet eller till Fin-

lands viltcentrals regionala viltvårdsråd  

 inget förslag förelåg 

24) övriga ärenden som man inte kan fatta beslut om  

En allmän diskussion om jaktfrågor fördes. 

25) mötet avslutas  

Ordförande avslutade mötet kl 21.30 

 

Vid protokollet:  Ordförande: 

 

Daniel Korpihalkola  Kurt Lillhannus 

 

Justeras 



 

Bo-Göran Dahlgren  Kaj Sved 

 


