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§1. Lars-Gunnar Andersson hälsade alla markägare välkomna till 
Årsmötet och förklarade 
      mötet för öppnat. 
 
§2. Till ordförande för mötet valdes Lars-Gunnar Andersson och till 
mötets sekreterare valdes 
      Mats Marklund. 
 
§3. Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Bertil Karlsson 
samt Gunnar Westermark.  
 
§4. Mötet beslöt att godkänna kallelsen.  
 
§5. Ingen anmärkning vid fastställande av röstlängd befanns 
föreligga vid mötet. 
  
§6. Redogörelse för verksamhet samt kassarapport och revisorernas 
redovisning delgavs stämman. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
  
§7. Inför årets älgjakt är 7 st. vuxna älgar tilldelade för 
viltvårdsområdet. Älgjakträttsbevis kommer att kosta 1200 kr per 
styck. Jaktledare inför årets älgjakt kommer att vara 
Mats Marklund. Vice jaktledare kommer att vara Jan Pettersson 
 
Jaktlaget träffas den 4/9 klockan 10.00 i slakteriet för städning 
och efter detta klockan 
      12.00 på skjutbanan.   
      
§8. Kostnaden för småviltkort kommer att vara 300 kr för icke 
markägare. För markägare blir priset 200 kr 
 Rådjur är fridlysta inom området från järnvägen vidare söderut till 
Norsjövägen inom Bastuträsk by.  
 Stämman beslutade vidare att endast rådjursbockar får fällas och 
drivande hund är inte tillåten vid jakten.  
 
§9.  Någon framställan från styrelsemedlem eller medlem lämnades 
utan åtgärd. 
 
§10. Inga nya medlemmar fanns att rapportera till viltvårdsområdet. 
  
§11. Till val av ordförande för viltvårdsområdet för 1 år valdes 
Lars-Gunnar Andersson. 
 
§12. Mats Marklund är kassör för Bastuträsk by viltvårdsområde. 
        Åke Edström fortsätter som ordinarie styrelseledamot. 



Suppleanter till styrelsen är Bertil Karlsson samt Christer Nygren. 
 
§13. Till revisorer utsågs Ingrid Karlsson samt Kjell-Olov 
Södermark. 
 
§14. Personer som skall utfärda jakträttsbevis för småvilt är Bertil 
Karlsson samt Sören Westermark. Älgjaktsrättbevis utfärdas av 
kassören.  
         
§15. Till valberedning valdes Sören Westermark samt Gunnar 
Westermark. 
 
§16. Delgivning av stämmans beslut kommer att finnas hos säljare av 
jakträttsbevis samt på Bastuträsk bys hemsida på Internet. Kallelse 
till nästa års jaktstämma kommer att ske som tidigare genom annons i 
tidningen Norra Västerbotten. 
 
§17. Övriga frågor och synpunkter. 
Årets kalvjakt för stöd till Bastuträsk skytteförening planeras av 
Berti Karlsson i samråd med Holmträsk jaktlag. 
För att få till stånd en eventuell justering av jaktområdet för 
älgjakt gränsande mot Holmträsk utsågs Bertil Karlson att förhandla 
med företrädare för Holmträsk jaktlag.  
 
Mötet beslutade att slakteriet ska underhållas med bl. a. målning av 
golv och utvändig målning våren 2012. Datum bestäms vid älgbönen. 
Mötet beslutade att första kalven som fälls ska gå till Mattias 
Larsson. 
  
§18. Ordförande Lars-Gunnar Andersson tackade för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat. 
 
                                                                                                           
Sekr. Mats Marklund 
 
 
 	  


