Halasjöbygdens Älg & Kronviltssköteslområde
Årsmöte 27 JAUARI 2011

1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer jämte
ordföranden justera protokoll.
-mötet valde Jan Elmeklo som mötesordförande.
-mötet valde Björn Hansson och Anders Karlsson att justera protokollet.

2.

Justering av röstlängd
- Samtliga närvarande jaktlag tilldelades röstkort. Utvalda justeringsmän
blir rösträknare.

3.

Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
- Jonas meddelade att mejl om kallelse skickades 2 veckor innan mötesdagen
till de i jaktlagen vilka meddelat mejladress. Övriga kontaktades via telefon.
- Mötet godkände att kallelsen skett på rätt sätt.

4.

Fastställande av dagordning
- Mötet godkände dagordningen.

5.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
- Verksamhets- och förvaltningsberättelsen mejlades av styrelsen till samtliga
innan årsmötet. Ingen närvarande vid mötet hade något att invända om
berättelsen.

6.

Revisorernas berättelse
Håkan läste revisionsberättelsen.

7.

Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning
- Kassör Otto Ottosson läste upp resultaträkningen för år 2010, se bilaga 1.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen
- Mötet beslöt oförändrat antal ledamöter, det vill säga 7 st.

10.
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen i tur att avgå, Jonas Håkansson,
Håkan Edvardsson och Michael Esse.
- Mötet beslöt omval av Håkan Edvardsson och Michael Esse samt nyval av Per
Gottfridsson i 2 år.
11.

Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens
ordförande.
- Mötet beslöt omval av Roland Svensson i 1 år.

12.

A Val av två revisorer. Nuvarande Peter Nilsson och Patrik Nilsson
- Mötet beslöt om omval av Peter Nilsson och Patrik Nilsson.
B Val av valberedning. Nuvarande Erling Olsson och Bengt-Anders Widerberg.
- Mötet beslöt omval av Erling Olsson och Bengt-Anders Widerberg.
C Val av kontrollanter. Nuvarande Michael Esse, Sven Erik Svensson, Joacim
Granhof, Ola Persson och Erling Olsson.

13.

- Mötet beslöt om omval av samtliga.
Beslut om avgifter till Älgskötselområdet
- Mötet beslöt om oförändrad avgift, det vill säga 100kr.

14.

Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta
ingående jaktområdens omfattning.
- Förändringarna inom området lästes upp och godkändes av mötet,
se bilaga 2.

15.

Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Mötet beslöt att godkänna anslutningen av nya jaktlagen, se bilaga 2.

16.

Fråga om A: Älgskötselplanen
B: Kronvilt
-

17.

A: Älgskötselplanen gäller ett år till. 50% kalvar, 25% hondjur, 25% tjurar.
Fälla ca 20 vuxna och 25 kalvar.
- B: Kronviltsplanen gäller ett år till. Hindar och kalvar i avskjutning samt
handjur 3-9 taggar. Ta hänsyn till vad som bestäms i mitt Blekinge.
Beslut om det antal A: älgar B: kronvilt (Vuxna och kalvar) som skall fällas och
fördelningen av dessa mellan de i älgskötselområdets ingående jaktlag samt
fastställande av reservkvot.

A: Roland presenterade statistik under 2000-talet via diagram om (antal fällda
älgar, sort av älg, vikter, ålder, reproduktion, regler om avskjutning med mera).
Beräkningsprogrammet om antal älgar visades.
En i mötet frågade om vad styrelsen grundar sin beräkning av avskjutning på.
Svaret var att vi utgår från vad vi tror antal älgar vi har i vinterstam vilken i sin
tur beräknas genom älgobsen och spillningsinventeringen. Hänsyn tas även till
antal viltolyckor (Har ökat i området) och annan dödlighet.
Information lämnades även om projekt sydälg (Kronoberg), där älgar märkts
och dess vandringar/levnadssätt följs upp.
Anders K frågade om kostnaden för helikopterinventering. Patrik L menade att
kostnaden låg på 3 kr ha.
En i mötet föreslog att det antal tjurar som ska fällas ska kunna fällas från
första dagen utan taggräkning. Mötet röstade ner förslaget.
Styrelsens förslag är en repris på 2010 års avskjutning men att exakta antalet
älgar som ska fällas beslutas på septembermötet, på grund av att invänta
spillningsinventeringen samt annan dödlighet.
- Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag.
B: Roland visade statistik om Kronviltets avskjutning.
Förslaget om avskjutning ligger kvar ett år till men hänsyn kommer tas till vad
som beslutas i Kronviltsgruppen mittBlekinge.

18.

- Mötet godkände förslaget.
Frågor rörande eventuell s.k. ”havreälg” och regler för sådan jakt samt rätten
till sådan fälld älg även som rätten till fälld älg som enligt jaktförordningen
34§ får behållas av jakträttshavaren (exv, trafikälg”).
Styrelsens förslag är oförändrade regler.

19.

- Mötet godkände förslaget.
Regler för älgjakten utöver de i p. 18 angivna.
Styrelsen har inga andra regler att lägga till.

20.

- Ingen i mötet hade något förslag på nya regler.
Praktiskt älgvårds arbete, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder
enligt p 18.

Styrelsen anser att tidigare förslag ligger kvar.

21.

- Mötet hade inga synpunkter eller förslag på förändringar.
Övriga frågor
Jan Elmeklo informerade om den nya älgförvaltningen.
Viltsvinsgruppen genom Anders k informerade om gruppen inte har något nytt
att komma med utan fortsätta i samma anda som tidigare.
- Förslag om inventera grisarna vid våra åtlar.
- Uppfattningen är att grisar har minskat i områdets norra delar för att ökat
något i södra delarna.
- Mötet beslöt om gemensamma avskjutningskvällar vilka kommer att
bestämmas via mejlutskick.
- Joacim G informerade om det i Törneryd, startat ett viltslakteri i november
2010.
- Dan Olsson vill att bägge älgkäkarna lämnas in i oktober för att det finns risk
för felsågning av den ena och vill då ha ytterligare en chans att utföra
beräkningen.
- Älgförvaltningsarbetet i Blekinge pågår, troligt delas upp i tre områden.
Mötet avslutades med att Roland tackade Jan för gott utfört mötesordförande
uppdrag.
Tackade Ann-Louise för ännu ett år för hjälpen med förplägnad.
Hälsade de nya jaktlagen välkomna.
Tackade Jonas som lämnar sitt styrelseuppdrag och hälsade Per välkommen in i
styrelsen.
Jonas tackade för förtroendet att få varit invald i styrelsen dessa år. Har varit
mestadels roligt, intressant och lärorikt. Har bara positivt att säga om
styrelseledamöterna. Kan verkligen rekommendera samtliga som får frågan
från valberedningen om styrelseuppdrag, att ta erbjudandet.
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