Halasjöbygdens Älg & Kronskötselområde
Septembermötet / Extra årsmöte
26 september 2013
1.

Mötets öppnande.
Jesper hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Jesper Einarsson som ordförande och
Per Gottfridsson som sekreterare.

3.

Mötets utlysande.
Jesper har mailat kallelse och dagordning till samtliga berörda
som har mailadress samt skickat brev / ringt till resterande.
Mötet godkände utlysandet.

4.

Val av justeringsman.
Mötet valde Jonas Håkansson att justera protokollet.

5.

Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

6.

Nya stadgar.
Jesper frågade om det var mötets mening att de nya stadgarna
kunde godkännas för andra gången och mötet svarade ja på det.
Så från och med nu så gälller de nya stadgarna som finns att läsa
på hemsidan.

7.

Adresslista, kontaktman i varje jaktlag.
En uppdaterad adresslista med kontaktmän skickades med
kuvertet som alla jaktlag har tilldelats.

8.

Ändringar inom området.
De ändringar som fanns att rapportera var ny kontaktman i
Hoka-Dahl är Philip Berg och sedan var det endast några
tel nr som skulle fixas till .

9.

Fällavgifter älg.
Fällavgiften på vuxen älg är 1000 kr och på kalv 100 kr.

10. Fastställande av kvot älg samt jakttiden.
Jesper gick igenom den redan klubbade tilldelningen på älg som är

7 hondjur och 7 tjurar ( pinnatjurar eller udda tiotaggare och större )
samt 18 kalvar. Jakttiden på vuxen älg är 70 dagar eller tills kvoten
är fylld . Jakttiden på kalv är minst 70 dagar eller längre om kvoten
ej är fylld . Endast dubbelkalv lovlig tills hondjurskvoten är fylld.

11. Kronvilt , kvot , jakttid ,tilldelning .
Årets kvot är 5 hindar och 2 hjortar ( 3-9 taggar ) plus en kapital
hjort ( valfri 3 taggar och uppåt ) men den blir lovlig först den 1/11.
Sedan är det 8 kalvar som får skjutas . Jakttiden på hind och kalv
är från den 16/8 till den 31/1 och på hjorten den 14/10 till den 31/1.
Tilldelningen är 1 vuxen per jaktlag upp till 500 hektar och de som
har över 500 hektar har 2 vuxna , kalvarna är fritt för alla lag.

12.

Jaktvakt .
Jesper gick igenom hur jaktvakten fungerar och det finns en lathund
medskickad till alla jaktlag och den ligger även på hemsidan.

13.

Info käkinsamling kronvilt/älg,
livmödrar älg och älg-/kronviltobs.
Båda halvorna från underkäken på vuxen älg/kron ska lämnas in
rengjorda till Dan Olsson . Nytt för i år är att livmodern på vuxen älg
ska också lämnas in för analys och även dessa lämnas till Dan
Olsson. Älgobsen skickas till Jonas Håkansson och kronobsen till
Jesper Einarsson.

14.

Älgförvaltningsområdet.
Anders Karlsson har blivit ny ordförande för älgförvaltningsområdet och
han kunde tyvärr inte medverka på detta mötet så han får berätta om
deras arbete på nästa möte i stället. Skötselområdet har skickat in en
reviderad skötselplan till älgförvaltningsområdet för godkännande.

15.

Spillningsinventeringen.
Det har diskuterats om en ny modell ( klustermetod ) men än så länge
har inga nya direktiv framkommit så vi kör på som vanligt . Sista helgen
i oktober så är det rensning av rutorna.

16.

Viltrapportering.
Jesper gick igenom lite statistik från tidigare år och poängterade
att viltrapporteringen följer kalenderåret .

17.

Vildsvinsgruppen.
De hade inget nytt att rapportera men Ingmar Svensson vädjade
än en gång att det inte ska läggas ut stora högar med foder utan
endast fodra sparsamt vid åtlar där man ska sitta och skjuta.

18.

Övriga frågor.
Jesper meddelade att det har dött 7 älgar i området innan jakten.
En 8 taggare , en 6 taggare och en ko bara på E-22an.
Karl-Erik Lindström som sköter hemsidan vill gärna ha in jaktbilder
eller information som kan vara av intresse för området .
Torsten Jönsson frågade om en ev framflyttning av älgjaktstarten har
diskuterats . Jesper svarade med att det är på diskussion i flera
skötselområden men inget är beslutat och ska det ske så bör det
beslutas på ett vårmöte så folk har möjlighet att styra sin ledighet .
Erling Olsson frågade om vad det var för beslut om kg-pris för
felskjutet djur . Och det är 50 kr/kg vid felskjutning . 30 kr/kg vid
havreälg eller skyddsjakt samt att 50% av av djuret går till
skötselområdet ( Beslut 17/1-2013 ).
Jesper skickar ut tilldelningen till alla medlemmar och den finns
även på hemsidan.

19.

Nästa älgmöte. Förslag 2013-10-24.
Mötet godkände det föreslagna datumet.

20.

Avslutning.
Jesper tackade och önskade alla en riktig "skitjakt"
och avslutade mötet .

Sekreterare : Per Gottfridsson
Ordförande : Jesper Einarsson
Justeringsman : Jonas Håkansson

