Halasjöbygdens Älg & Kronskötselområde
Årsmöte 19 Januari 2012
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av
två personer jämte ordföranden justera protokollet.
Mötet valde Jan Elmenklo som mötesordförande.
Mötet valde Karl-Erik Lindström och Hans Henriksson att justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
Samtliga närvarande jaktlag tilldelades röstkort.
Utvalda justeringsmän blir rösträknare.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Roland meddelade att mail om kallelse har skickats ut till samtliga
med mailadress , övriga kontaktades via telefon eller brev.
Mötet godkände att kallelse skett på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.
5. Styrelsens verksamhets - och förvaltningsberättelse.
Verksamhets - och förvaltningsberättelsen är inlagd på hemsidan.
Mötet godkände berättelsen.
6. Revisorernas berättelse.
Patrik Nilsson läste upp revisionsberättelsen.
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
Roland läste upp resultaträkningen för 2011.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om antal ledarmöter i styrelsen.
Mötet beslöt oförändrat antal ledarmöter ( 7 st. )
10. Val av ledarmöter i styrelsen i tur att avgå : Roland Svensson
Otto Ottosson , Jesper Einarsson och Bert Henriksson.
Mötet beslöt omval av samtliga.
11. Val av en av ledarmöterna 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 , Patrik Nilsson.

Mötet beslöt omval av båda två.
B . Val av valberedning : Nuvarande Bengt-Anders Widerberg
och Erling Olsson.
Mötet beslöt omval av båda två.
13. Val av 5 kontrollanter : Nuvarande Ola persson , Erling Olsson ,
Michael Esse , Joakim Granhof och Sven-Erik Svensson.
Mötet beslöt omval av samtliga.
14. Beslut om avgifter till älgskötselområdet.
Mötet beslöt oförändrad årsavgift 100 kr.
50 kr/kg vid felskjutning och 30 kr/kg vid havreälg eller skyddsjakt.
Mötet besöt även att länsstyrelsens 2300 kr för nyregistrering av området
delas på de nysökande jaktlagen.
15. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i
detta ingående jaktområdens omfattning.
Förändringarna inom området lästes upp och godkändes av mötet.
16. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Mötet beslöt att godkänna årets nysökande jaktlag och att det införs en minimigräns
för nysökande av inträde på 50 hektar , samt att det blir dispens för nya jaktlag att
söka medlemsskap våren 2012 på grund av eventuella ändringar för A,B och E områden.
Styrelsen fick mandat att välja in lag över 50 hektar under dispensen.
17. Fråga om A: Älgskötselplan B: Kronvilt
A: Styrelsen föreslog att vi fortsätter med samma plan som vi jobbat på i flera år.
Vinterstam 7älgar per 1000 hektar , hög medelålder på tjur och hondjur,
hög kalvavskjutning , taggräkning , 20 vuxna i avskjutning . 25 kalvar i avskjutning,
50% tjur och 50% hondjur av de vuxna och 60% kalv av tilldelningen.
Mötet godkände styrelsens förslag.
B: Styrelsen föreslog att vi fortsätter med samma plan med en ändring, att vi även
får skjuta spetshjortar . Alltså är hjortar 0-9 taggar lovliga.
Mötet godkände styrelsens förslag med en ändring , att avskjutningen delas
lika på de vuxna 4 hjortar, 4 hindar och 8 kalvar.
18. Beslut om det antal A:älgar B:Kronvilt (vuxna och kalvar) som ska fällas och
fördelningen av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen
samt fastställande av reservkvot.
Roland presenterade statistik via olika diagram om antalet fällda älgar och kronvilt,
ålder , vikter och hur det ser ut med avskjutningen på respektive små och stora marker.
Styrelsens förslag är att vi fortsätter med samma avskjutningsprincip som innan och
att det exakta antalet älgar som ska fällas beslutas på septembermötet.
Mötet godkände styrelsens förslag.
19. 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.

Mötet godkände förslaget.
20. Regler för älgjakten utöver de i p.18 angivna.
Mötet hade inga förslag på nya regler.
21. Praktiskt älgvårdsarbete , älginventeringar , skadeförebyggande åtgärder.
Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder
enligt p 18.
Styrelsen föreslår att tidigare förslag ligger kvar .
Mötet godkände styrelsens förslag.
22. Övriga frågor .
Jaktlagskjutning .
Styrelsens förslag för att få mer jägare att övningsskjuta är att anordna ett lotteri i samband
jaktlagsskjutningen sista veckan i augusti, där det delas ut en lott per skjutlag (3 skyttar ) och
förstavinsten är en valfri älgtjur under jakten ( förutom tilldelningen ) som ska skjutas på det
vinnande jaktlagets egna marker , man har 70 dagars jakt på tjuren , är den inte skjuten tills
dess så tillfaller den lotteriet.
Mötet godkännde styrelsens förslag.
Vildsvinsgruppen.
Anders Karlsson representerade vildsvinsgruppen som tycker vi ska följa den plan vi har
med en hög avskjutning på årsgrisar och ansvarsfull utfodring . Han frågade även efter
frivilliga till en hundgrupp och till en skrämselgrupp.
Älgförvaltningsområden.
Roland och Jan gick igenom principerna med de nya älgförvaltningsområderna ,
men allt är inte fastställt ännu .
Hornen felskjuten hjort.
Mötet beslutade att hornen skulle förverkas och att styrelsen skulle se vad som står
i stadgarna så att det alltid är klara regler vad som gäller . Roland lovade att se över det.
23. Avslut av mötet .
Roland tackade Jan för gott utfört mötesordförande uppdrag .
Mötet tackade Ann-Louise för ännu ett år för hjälpen med förplägnad och
man tackade Roland för ett gott jobb som ordförande under det gångna året.
Roland hälsade de nya jaktlagen välkommna och tackade för visat intresse
och avslutade mötet.
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