Halasjöbygdens Älg & Kronskötselområde
Årsmöte 20 Januari 2014
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av
två personer jämte ordföranden justera protokollet.
Mötet valde Jesper Einarsson som mötesordförande och
Per Gottfridsson som sekreterare samt Dennis Andersson och
Ingemar Svensson 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 och det har stått på hemsidan.
Mötet godkände att kallelse skett på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
Jesper ville flytta upp punkt 18 mellan punkt 8 och 9 i stället.
Samt lägga till 12B.
Mötet godkände dagordningen.
5. Styrelsens verksamhets - och förvaltningsberättelse.
Verksamhets - och förvaltningsberättelsen har mailats ut och
det fanns tryckta ex att läsa på mötet.
Mötet godkände berättelsen.
6. Revisorernas berättelse.
Peter Nilsson läste upp revisionsberättelsen.
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
Otto läste upp resultaträkningen och balansräkningen för 2013.
Båda godkändes och fastställdes.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
18. Beslut om det antal älgar (tjurar,kor och kalvar) som ska fällas och
fördelningen av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen .
Beslut om eventuella begränsningar i avskjutningen.
Jesper frågade mötet om de ville ha en förändring av tilldelningen . Och mötet svarade
ja på det . Då fanns det tre olika förslag att gå igenom ( älggruppens förslag , styrelsens
förslag och backarydsmodellen ) . Johan Karén från backaryd presenterade deras modell
och svarade på frågor kring detta . Sedan tog Jesper och presenterade styrelsens förslag.
Samtliga tre förslag har skickats ut och har även funnits på hemsidan så alla har haft tid
att läsa igenom dem . Ingen ville rösta på älggruppens förslag så då stod det mellan
backarydsmodellen och styrelsens förslag . Efter att rösträknarna var färdiga så stod det
klart att styrelsens förslag fick mest röster ( 88 st.) och backarydsmodellen fick ( 85 st.).
Styrelsen hade på förslag att bara tjurar 6-tagg och uppåt skulle vara lovliga men det
kom förslag på att slopa taggräkningen helt . Mötet beslutade att vi skulle slopa
taggräkningen . Mötet beslutade även att enkelkalv blir lovlig från älgjaktsstarten.
Mötet beslutade även att antalet älgar som ska skjutas bestäms på septembermötet.
9. Beslut om antal ledarmöter i styrelsen.

Mötet beslutade oförändrat antal ledarmöter ( 7 st. )
10. Val av ledarmöter i styrelsen .
Val av ordinarie ledarmöter två år.
I tur att avgå : Jesper Einarsson , Jonas Håkansson , Mats Westergren , Lars Wadmark
och Otto Ottosson .
Mats Westergren har avböjt omval .
Ett år kvar: Håkan Edvardsson och Per Gottfridsson.
Per Gottfridsson har meddelat att han avgår.
Valberedningen föreslog Axel Widerberg och Roland Svensson som nya styrelseledarmöter på 1 år och omval av resten.
Mötet beslutade att godkänna detta.
11. Val av en av ledarmöterna i styrelsen till älgskötselområdets
och styrelsens ordförande.
Mötet beslöt omval av Jesper Einarsson i 1 år.
12.
A . Val av två revisorer : Nuvarande Peter Nilsson , Patrik Nilsson.
Mötet beslöt omval av båda två.
Val av valberedning : Nuvarande Bengt-Anders Widerberg
och Erling Olsson.
Mötet beslutade omval av båda två.
B.Val av kontrollanter : Nuvarande Erling Olsson , Joakim Granhof , Ola Persson
och Andreas Arvidsson.
Mötet beslutade omval av samtliga.
Särskilda funktionärer.
Spillningsinventering:
Anders Truedsson och Dan Olsson fortsätter medan Dennis Andersson , Otto
Ottosson och Mikael Olsson avgår.
Mötet beslutade omval av Anders och Dan.
Kronviltgruppen:
Jesper Einarsson , Joacim Granhof , Lars Wadmark , Björn Hansson , Ove
Johansson fortsätter medan P A Olsson ersätts av Jens Nordal.
Mötet beslutade att godkänna detta.
Vildsvinsgruppen :
Anders Karlsson , Anders Truedsson , Ingemar Svensson och Ingemar
Gyllström.
Mötet beslutade omval.
Val av 3 representanter från skogen som ska ingå i skötselplanens framtagande.
Mötet beslutade att Ola Persson , Jonas Håkansson och Otto Ottosson ska
representera skogen.
13. Beslut om avgifter till älg - och kronviltskötselområdet.
Mötet beslutade oförändrad avgifter.
Joacim Granhof har bett om att få köpa den skadade älgen de sköt för 40 kr/kg.
Slaktvikten var 140kg så det skulle innebära 5600 kr.
Mötet beslutade att han fick det.

14. Anmälan om förändringar av älg - och kronviltskötselområdets eller av något i
detta ingående jaktområdens omfattning.
Förändringarna inom området lästes upp och godkändes av mötet.
Samtliga ändringar är utskickade på mail.
15. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Nya sökande jaktlag:
Mikael Karlsson 98 hektar
Eriksberg 145 hektar
Mötet beslutade att godkänna Eriksberg men att avslå Mikael Karlssons ansökan.
Styrelsen fick i uppdrag att prata med Mikael Karlsson och att försöka få honom
att gå ihop med något befintligt jaktlag i och med att hans marker var små och
utspridda.
16. Genomgång av förvaltningsplan, eventuella inventeringar samt tidigare
avskjutning på älg - och kronviltskötselområdesnivå.
Jesper berättade att förvaltningsplanen gått som planerat i år.
Jan Elmeklo gick igenom den nya spillnings - och betesinventeringen som ska vara
i bruk våren 2015 .
Lars Wadmark gick igenom lite avskjutningsstatestik på kronviltet i de olika
skötselområderna.
17. Frågor om fastställande,revidering eller förnyelse av älg - och kronviltskötselplan.
Styrelsen och de tre som reprensenterar skogen fick mandat att skriva en ny skötselplan
för älg . Vad det gäller kronviltskötselplanen så är det ett år kvar på den.
19. Beslut om det antal kronvilt (hjortar, hindar och kalvar) som skall fällas och
fördelningen av dessa mellan de i älg - och kronviltskötselområdet ingående
jaktlagen. Beslut om eventuella begränsningar i avskjutningen.
Mötet beslutade att det skulle bestämmas på septembermötet.
20. Regler för älg - och kronviltjakten utöver de i p8 angivna.
Mötet beslutade att samjakt är tillåtet mellan de olika jaktlagen i skötselområdet.
21. Beslut om eventuella inventeringar , älg - och kronviltvårdsarbete och
skadeförebyggande åtgärder.
Vårens spillningsinventering blir den sista av den gamla modellen , viltvårdsarbetet
fortsätter som vanligt och styrelsen fick i uppdrag att ta fram det material som finns
när det gäller skadeförebyggande åtgärder angående kronviltskador.
22. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration.
Mötet beslutade att ha kvar samma som innan.
23.Motioner.
Torsten Jönsson har lämnat in en motion angående två veckors framflyttning av
älgjaktsstarten. Mötet beslutade att motionen inte skulle gå igenom.
24. Övriga frågor .
Anders Karlsson tog upp att det fortfarande är mycket vildsvin som bökar och förstör
åkermark och vi måste bli bättre på att utfodra rätt .
Jesper förklarade mötet avslutat.
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