Dagordning Halasjöbygdens Älg & Kronviltsskötselområde 20210920
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte
ordföranden justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhets - och förvaltningsberättelse.
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2020.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens
ordförande
12. Övriga val
a.
b.
c.
d.

Val av två revisorer:
Val av Valberedning: Nuvarande Anders Karlsson och Alf Blåder.
Val av: Kontrollanter
Val av 3 skogsrepresentanter för Skötselplan Älg, Kronvilt.

13. Beslut om avgifter till älgskötselområdet.
14. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående
jaktområdens omfattning.
15. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
16. Genomgång av älgförvaltningsplan, eventuella inventeringar, samt tidigare
avskjutning på älg- och kronviltskötselområdes- och älgförvaltningsområdesnivå.
17. Fråga om fastställande, revidering eller förnyelse av älg- och kronviltsskötselplan
18. Beslut om det antal älgar som skall fällas och fördelningen av dessa mellan de i
älgskötselområdets ingående jaktlagen. Beslut om eventuella begränsningar i
avskjutningen.

19. Beslut om det antal kronvilt som skall fällas och fördelningen av dessa mellan de i
älg- och kronviltskötselområdet ingående jaktlagen. Beslut om eventuella
begränsningar i avskjutningen.
20. Regler för älg- och kronviltjakten
- Jakttider
- Förslag på ändring i stadgar
21. Beslut om eventuella inventeringar, älg- och kronviltvårdsarbete,
skadeförebyggande åtgärder.
22. Beslut om avgifter för täckande av administration
23. Motioner
24. Övriga frågor:
25. Årsmötet avslutas

Paus/fika

Efter årsmötet håller vi älg-möte med bl a nedanstående punkter:
Information från Järgarförbundet
Information från ÄFO Väst
Viktiga datum 2021/2022 inom ÄSO’t
•
•
•
•

Jakttider
Tilldelning
Jaktvakt
Obs och rapportering, Viltdata.

Övrigt
Avslutning

