Halasjöbygdens Älg & Kronskötselområde
extra årsmöte 13 mars 2013
Jesper hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av
två personer jämte ordföranden justera protokollet.
Mötet valde Jan Elmeklo som mötesordförande och sittande som sekreterare.
Mötet valde Anders Truedsson och Ove Johansson att justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
Samtliga närvarande jaktlag tilldelades röstkort.
Utvalda justeringsmän blir rösträknare.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Jesper meddelade att mail om kallelse har skickats ut till samtliga
med mailadress, övriga kontaktades med brev.
Mötet godkände att kallelse skett på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen med ett tillägg (att nya firmatecknare utses).
5. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Då tre av styrelseledamöterna (Roland Svensson, Michael Esse och Bert
Henriksson) valt att avgå med omedelbar verkan så lade valberedningen fram
Jonas Håkansson, Lars Wadmark och Mats Westergren som förslag till nya
styrelseledamöter.
Mötet godkände de tre nya ledamöterna och valde Jonas Håkansson på två år
samt Lars Wadmark och Mats Westergren på ett år.

6.A Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets

och styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslog Jesper Einarsson.
Mötet godkände Jesper som ny ordförande.
6.B Firmatecknare för skötselområdet.
Mötet valde ordförande Jesper Einarsson och kassör Otto Ottosson
som firmatecknare var för sig.

7. Ändringar av stadgar.
Jesper presenterade styrelsens förslag av ändringar i stadgarna med bland annat
nytt mer rättvist röstningssystem , där man har en röst per påbörjad 100 hektar.
I de nya stadgarna ingår även kronviltet .

Mötet godkände de nya stadgarna som måste röstas in även på nästkommande
årsmöte för att börja gälla.
8. Avskjutning ( ev slopning av lotteriälg )
Styrelsen har lagt som förslag att plocka bort lotteriälgen på grund av att vi ska ha
en jämn avskjutning mellan tjur och hondjur samt att vi har tappat areal i området.
Patrik Nilsson påpekade att det har varit mycket sjuka älgar i Blekinge så att vi bör
vara försiktiga med älgavskjutningen. Patrik tycker även att vi borde ha något annat pris
till jaktlagskjutningen för att ge en morot till träning för det behöver alla .
Torsten Jönsson har skickat ett mail till ÄSO där han delar Patriks förslag att alla jägare
i Blekinge kunde donera pengar till forskningen av älgsjukan.
Anders Karlsson hade ett förslag där man kunde ta ut en avgift per hektar mark och skänka
till forskning och det kunde även bli pengar till pris i jaktlagskjutningen av det .
Mötet godkände styrelsens förslag att slopa lotteriälgen och att fortsätta diskutera
frågan om pengainsamling till forskningen. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram nya
priser till jaktlagskjutningen så länge.

9. Framtiden i skötselområdet.
Styrelsen fick i uppdrag att se över spillningsinventeringen då flera rutor försvunnit
och ej ersatts . Jan Elmeklo förklarade att det finns förslag på ny metod med km
rutor och att det i så fall skulle bli ca 180 rutor i Blekinge . Där enligt förslaget
idrottsklubbar eller andra föreningar/frivilliga skulle utses som ansvariga för rutorna,
så de sköts och resultatet då blir mer tillförlitligt. Styrelsen la fram ett förslag till
en arbetsgrupp som tillsammans med styrelsen ska jobba fram en rättvis och hållbar
tilldelning/avskjutningsplan. Styrelsen vill att det blir tre personer från olika stora jaktlag
som ingår i arbetsgruppen. Förslag kom på Torsten Jönsson, Karl-Erik Lindström och
Patrik Nilsson. Mötet godkände de tre med Karl-Erik Lindström som kontaktperson.
10. Övriga Frågor.
På förra årsmötet 17 januari 2013 så beslöt mötet att följa rekommendationerna från
kronviltsprojektet Sydost angående avskjutning . Detta missades att komma med
i protokollet, så mötet godkände att det kommer med nu i stället.

11 Mötet avslutas.
Jan förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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