Svenska Bågjägareförbundets årsstämma 2019 Mogetorp 27 April
1. Upprättande av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om årsmötets behöriga
utlysande.
Ordförande Else Ammentorp öppnar mötet.
Närvarande: 10 st medlemmar 2019.
Dagordningen följer SBJFs Stadgar.
Mötet anses vara behörigen utlyst.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ordförande; Krister Iseby
Sekreterare; Anders Gejer
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Justeringsmän: Olof Reinhammar, Joakim Bagstervold
4. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen -godkänd av mötet.

(Bilaga 1)

5. Behandling av revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen är godkänd av årsmötet.

(Bilaga 2)

5a. Behandling av styrelsens inkomst- och utgiftsstat.
(Bilaga 3)
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.
7. Behandling av styrelsens förslag/budget till inkomst- och utgiftsstat.
Budget för 2019 är godkänd av årsmötet.
(Bilaga 4)
8. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsperiod.
Lämna de oförändrade på nuvarande nivåer: 395:- enskild 195:- studerande och
pensionärer, 500 för familj
9. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
Inga arvoden utgår till styrelse eller övriga funktionärer.
10. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete för förbundet.
Beslut om att följa skattefri del för kilometerersättning, och ersätta rimliga
havda kostnader.
11a. Val av Ordförande till styrelsen jämte suppleanter. (Ref; Stadgar §10)
Beslut att Else Ammentorp att vara ordförande för 2019
11b. Val av ledamöter till styrelsen jämte suppleanter.
Övriga Ledarmöter: Jonas Karefall och Jesper Loge väljs för 2 år
Suppleanter Patrik Johansson, Olof Reinhammar, Kenth Hansson nyval för en
tid av 1 år.

12. Val av revisorer jämte suppleanter. Omval av revisorer. Suppleanter uppdras år styrelsen
att lösa vid eventuellt behov.
Gert Lindahl och Jörgen Andersson är valda för en period av ett år.
13. Val av valberedningskommitté samt eventuella övriga val av funktionärer som årsmötet
beslutar.
Jan Erik Sparr, Joakim Bagstervold är vald för en tid på ett år.
14. Övriga val
Inga övriga val.
15. Föredragning av officiella skrivelser och rapporter.
NV: kontakter remissvar jaktmedel etc.
Hemställan NV
Svar på Remiss till NV.
Remissen Lista för och emot
Brev till Remiss svarare
Brev om 40.000 konton mot

(Bilaga 5)
(Bilaga 6)
(Bilaga 7)
(Bilaga 8)
(Bilaga 9)

Den tredje handläggaren nu på NV; Daniel Blad
16. Behandling av inkomna motioner.
– Inga inkomna motioner.
IBEP skrivelse om att lägsta antal deltagare skall vara 4 st, Stefan Skarp som
hänvisar till Ekonomi och Dynamiken i den större gruppen. Mötet hänskjuter
beslut till IBEP ansvarig Stefan Skarp.
17. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till årsmötet.
18. Mötets avslutande
Elmia/Tullgarn Närvaro behov, Behov av nya rollups, Nytt budskap? Professionell hjälp?
Kostnad?
Finland; 2018 - 3000 fällda hjortar m pil! 54.000 totalt

Justerat
Olof Reinhammar

Joakim Bagstervold

