Protokoll fört vid ordinarie älg/kronviltmöte
Årsmöte.
Roland Svensson hälsar alla mycket välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Val av ordförande och sekreterare.
Mötet föreslog och valde Jan Elmeklo som ordförande och Patrik Lamppu till
sekreterare samt två justeringsmän Henrik Svensson och Kennet Petersson.

2. Justering av röstlängd.
Styrelsens ordförande meddelar att han delat ut röstsedlar till de röstberättigade,
justeringsmännen räknar eventuella röster mötet godkände detta förfarande.
Närvarande 32 jaktlag av 35.

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Håkan Edvardsson har kallat per e-post och med vanligt brev till dem som inte har
e-post.
Mötet anser att kallelsen skett enligt stadgarna.

4. Fastställande av dagordning.
Den enligt stadgarna föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

5. Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse.
Sekreteraren läste delar ur verksamhetsberättelsen, mötet godkände densamma.

6. Revisorernas berättelse.
Peter Nilsson läste revisorernas berättelse mötet godkände densamma.

7. Beslut om resultat och fastställande av balansräkning.
Otto Ottosson läser upp resultat och balansräkningen för 2007
Mötet godkänner resultat och balansräkningen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ordförande lämnar ordet fritt angående ansvarsfrihet.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Nuvarande antal är 7st ledamöter styrelsen föreslår oförändrat antal.

Mötet godkänner styrelsens förslag.

10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
I tur att avgå är Patrik Lamppu, Roland Svensson, Bert Henriksson och Otto
Ottosson.
Valberedningens förslag är omval på samtliga.
Mötet beslutar att välja ovan nämnda ledamöter på 2 år.

11. Val av en ledamot i styrelsen till ordförande i älgskötselområde och styrelsen.
Mötet föreslår och väljer Roland Svensson till att leda styrelsen och
skötselområdet.

12. A: Val av två revisorer.
Revisorer har varit Peter Nilsson och Patrik Nilsson.
Mötet föreslår omval.
Mötet beslutar att välja Peter och Patrik Nilsson till revisorer på 1 år.
B: Val av valberedning.
Valberedning har varit Bengt-Anders Widerberg och Erling Olsson.
Mötet föreslår omval och beslutar att välja Bengt – Anders Widerberg och Erling
Olsson till valberedning.

C: Val av 5 Kontrollanter.
Kontrollanter har varit: Eve Knutsson, Mikael Esse, Erling Olsson,
JoakimGranhof, Sven-Erik Svensson, mötet föreslår omval och väljer samtliga till
kontrollanter.
13. Beslut om avgifter till älg skötselområdet.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter D.v.s. Medlemsavgift 100kr/år.
Och inträdesavgiften är 750 kr (Länsstyrelsen) dock lägst 200 kr beroende på hur
många jaktlag som söker inträde i skötselområdet.
Fällavgift vuxen älg 800kr.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag.

14. Anmälan om förändringar i området.
Mikael Esse: Hunnamåla 2:1 avgår 80 ha.
Håkan Edvardsson lägger till Öjasjömåla 1:12 117 ha och Hässeldalen 1:38 52 ha.
Stig Svensson avgår Hässeldalen 1:38 52 ha.
Mikael Andersson lägger till Kölja 2:11,2:10,och 2:5, 79 ha.
Jonas Håkansson lägger till Nötabråne 1:15, 30 ha och Froarp 4:9, 2 ha
avgår Nötabråne 1:17, 1:22, 20 ha.
Kjell-Egon Petersson lägger till Högahult 1:8, 1:16, 1:44, 20 ha, avgår Högahult
1:14, 1:20, 1:40, 18,9 ha.
Roland Svensson lägger till Högahult 1:14, 1:20, 1:40, 18,9 ha.
Patrik Lamppu ökar märserum 10:1 med 76 ha.
Bert Henriksson lägger till Grimsmåla (Domän) 60 ha, avgår Ihre 1:2 30,3 ha.

Otto Ottosson avgår Grimsmåla (Domän) 60 ha.
Lennart Andersson avgår Metaremåla 1:1, 120 ha

15. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Karl-Gunnar Johansson söker med Långehall 1:45, Kvallåkra 1:16, Kroksjömåla
1:32, Torarp 5:32, 6:4, 4:13, 1:33, och 2:38 totalt 193ha.
Sigurd Karlsson Öjasjömåla 1:14, 1:17, 1:18, Persgärde 1:29, 1:6,Halahult 1:24,
Gundlatorp 1:10 sammanlagt 295 ha.
Mötet beslutade att godkänna inträde för de sökande jaktlagen.

16. Fråga om A. Älg skötselplan .
Nuvarande plan löper till 2009.
Roland redovisar statistik på årets avskjutning 18 kalvar, 5 hondjur och 2 tjurar
och avskjutningen 2000-2007 33tjur 40 hondjur 110 kalvar Älg-obs, och
spillningsinventering 6,4/ 1000 ha, Älg obsen (4953 mantimmar), 47 tjurar, 39
ensamma hondjur, 32 ko med en kalv, 9 kor med 2 kalvar, reproduktionstal 0,7,
tjurandel 37 %, slaktvikter hondjur 140 kg, man kan konstatera är att andelen
ensamma hondjur fortfarande är hög och vi har fått en liten tillväxt på ca 8 djur, de
låga slaktvikterna på kalvar har vänt upp till en bättre nivå (kalv 55kg).
B. Kronskötselplan.
Ny plan skall in till länsstyrelsen 2009.
2 kronvilt skjutna i området 1hind och en kalv.
Kronviltsgruppen har haft ett möte där man diskuterade kronviltstammens storlek
och utbredning uppskattningsvis finns cirka 50 djur de finns främst i den sydöstra
delen av skötselområdet men det verkar som de har spridit ut sig mer.

17. Beslut om antal A. Älgar som skall fällas och fördelning av dessa.
Med de fakta som Roland presenterade under punkten skötselplan så föreslår
styrelsen Älgmötet oförändrad tilldelning, en kvot med 8 hondjur (bryts om det
bara finns 1 djur kvar på kvällen då rapport är gjord) 2 tjurar med 10 taggar eller
mer (udda tiotaggar minst 5 taggar ena sidan) Spara en kalv med kon tills
hondjurskvoten är fylld alternativt tills vuxenjakten är slut, antalet kalvar enligt
ordinarie tilldelningsprincip.
Jakten börjar andra måndagen i oktober vuxen jakt 7dagar och kalvar 70 dagar.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Dan O föreslår januarijakt på kalv Roland svarar att det finns risk att vi skjuter för
många kalvar då, Anders T säger att Ringamåla har januarijakt med en kvot.
Joakim G menar att vi kan sätta en kvot på 20 kalvar, någon frågar hur många
kalvar finns tilldelade, Roland svarar ca 56st.
Roland igen om vi sätter en kvot och vi har flyt så kan kvoten vara fylld redan i
november.
Någon menar att vi ska skjuta kon ren från första dagen ytterligare förslag var att
skjuta hela ekipaget ko kalv med motivering att korna behöver bytas ut pga hög
ålder.
Mötesordförande ställde de olika förslagen mot styrelsens förslag och röstning
genomfördes och mötet beslutade följa styrelsens förslag.

B. Kronvilt
Styrelsen föreslår oförändrad tilldelning från föregående år kvot 4 hindar helst
smalhind (max 1 per jaktlag) och 10 kalvar fritt antal per jaktlag.
Jakttiden för vuxen följer jakttiden för älgkalv.
Kronviltskalven jagas från andra måndagen i oktober till sista januari.
Mötet beslutar följa styrelsens förslag.

18. Frågor angående så kallad ”havre älg”
Styrelsens ordförande läser igenom regler för felskjutet djur samt havre älg.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Otto frågar om priset 30 kr vid havre älg ska det inte vara 50 kr/kg?
Roland förklarar att vid felskjutning är priset 50 kr kilot (beslut älgmöte 060126)
men vid skyddsjakt (havreälg) är det 30 kr.
Mötet beslutar om oförändrade regler.

19. Regler för älgjakten utöver de i punkt 18 angivna.
Inga föreslagna förändringar.

20. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder.
beslut avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder
enligt P 18.
Styrelsen föreslår.
Spillningsinventering den 6/4 08, då samlas vi här i Halahult för att sammanställa
den räknade spillning som har gjorts lördag/söndag och i samband med det bjuder
skötselområdet på förtäring .
Skadeförebyggande 100 kr/jaktlagmedlem.
Mötet beslutar att viltvårdsarbetet skall fortsätta likt tidigare år.

21. Övriga frågor.
Joakim Granhof och Lars Wadmark delar ut en enkät från kronviltgruppen om
förekomst barkgnag och observerade kronvilt fyll gärna i under kvällen eller lämna
den till någon som ingår i gruppen innan aprils utgång.
Flera rapporter om dovvilt i området rymlingar?
Styrelsen anser att det är viktigt att alla rapporterar dels för förvaltningens skull
men även för vi måste rapportera vidare till länsstyrelsen med flera.
Styrelsens ordförande frågar hur ska vi hantera de som inte sköter rapporteringen
till styrelsen?
Sanktioner, vad är lämpligt, styrelsen tycker att nästa års vuxna älg tas bort för det
jaktlag som inte rapporterar.
Jan E menar att viltrapporten är viktig inte bara för skötselområdet utan vi måste
rapportera vidare till kretsen (Jägareförbundet).
Anders K menar att man måste få påminnelse det får man ju från myndigheter.
Anders T menar att det ofta är samma jaktlag.

Joakim G kan man ha någon form av prickar, gult kort?
Mötet säger ja till den föreslagna sanktionen men styrelsen måste skicka en
påminnelse innan man meddelar att man tar bort en vuxen älg.

Jan E säger att det kommer en del föreläsningar om älgförvaltning ,handlingsplan,
och kronviltsförvaltning under våren ( för datum se separat meddelande från
skötselområdet per e-post).

Ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare Patrik Lamppu

Ordförande Jan Elmeklo

Justering Kennet Petersson Justering Henrik Svensson

