
Kallelse till årsmöte för Åseda Jaktvårdsförening! 
Torsdagen den 31:a mars 2022 klockan 19.00 i jägargården. För den som 
önskar kommer det finnas en begränsad möjlighet att följa mötet via teams, 

länk kommer finnas på hemsidan asedajvf.se och facebook.  
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, delta och gör din röst hörd! 

Alla hjärtligt välkomna! 
Styrelsen 

Att notera: 
Förra året beslutade vi om en stadgeändring som innebar att vi på mötet diskuterar 
medlemsavgiften för nästkommande år. 
I år önskar styrelsen en stadgeändring som minskar antalet ordinarie ledamöter till sex och 
borttagandet av suppleanter, se förslaget i dagordningens punkt 12. 

Dagordning 
1. Mötets öppnande 
2. Mötets behörighet 
3. Val av mötesordförande 
4. Val av mötessekreterare 
5. Val av två personer att justera protokollet 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
7. Ekonomisk berättelse för förra året 
8. Revisorernas berättelse för förra året 
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
10. Inkomna motioner 
11. Val av ordförande för en tid av ett år 
12. Val av fyra ledamöter för en tid av två år, fyra kvarvarande från förra året 

Val av tre ledamöter för en tid av två år, tre kvarvarande från förra året 
13. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år 
14. Val av två ordinarie och en suppleant till valberedningen för en tid av ett år 
15. Val av två representanter och en suppleant till Uppvidinge jaktvårdskrets årsmöte 
16. Utse två personer i styrelsen för delegation 
17. Utse en person till förvaring av förenings vapen 
18. Medlemsavgift 2022 
19. Årets verksamhetsplan 
20. Årets budget 
21. Grisbanan 
22. Jägarexamen 
23. Övriga frågor 
24. Mötets avslutning 

 

Styrelse och poster 2021 
Ordförande: Oliwer Lif 
Styrelseledamöter:  Valda till 2022 Thomas Josefson, Anton Arvidsson, Henrik Johansson och 

Glenn Blomgren. 
 Valda till 2023 Påhl Andersson, Mats Lif, Björn Malmberg och Niclas 

Johansson 
Revisorer: Lars-Göran Elm och Tage Johansson. Suppleant Per Modig. 
Valberedning: Joakim Johansson,Per Melkersson, sammank. Suppleant Daniel Pettersson 
Representanter UJVK: Glenn Blomgren, Påhl Andersson. Suppleant. 
Delegation: Thomas Josefson och Oliwer Lif  
Vapenförvaring: Påhl Andersson 
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