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Möte i Halasjö Hembygdsgård.

HALASJÖBYGDENS ÄLG OCH KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE

•

Mötets öppnande
Ordförande Lars Wadmark hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

•

Val ordförande, sekreterare
Mötet valde Lars Wadmark som ordförande och Jonas Håkansson som sekreterare.

•

Val av justeringsman.
Anders Truedsson.

•

Mötets utlysande.
Mötet godkände utlysandet.

•

Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

•

Framtid Älg, redovisning och förklaring av förslag, diskussion samt beslut.
-Så kallade Torstens förslag. Karl-Erik Lindström redovisade förslaget som en grupp
medlemmar arbetet med besvarade frågor omkring detta.
-Styrelsens förslag (Backarydsmodellen). Lars Wadmark redovisade förslaget och
besvarade frågor omkring detta.
Frågan ställdes till mötet om det fanns några övriga förslag vilket inte förekom då
ingen yttrade sig.
Nu är det upp till medlemmarna att rösta senast 15 december 2014, via mejl till
alg.kron@gmail.com
Om röstning inte har kommit styrelsen till kännedom senast 15 decembers utgång
kommer rösten inte att räknas med.
Om Jaktlaget har röstat men vill ändra går det att rösta igen men då måste det stå med
att den nya röstningen är en ändring.
I mejlet ska det stå medVilket Jaktlag som röstarAntal hektar som jaktlaget jagar på- (enligt tidigare bestämmelser räknas 1 röst per
påbörjat antal 100 hektar).
Vilket av alternativen som jaktlaget röstar på. Skriv-Torstens förslag för Torstens förslag.
-Skriv styrelsens förslag för styrelsens förslag.

Om jaktlaget tycker att det ska vara någon form av restriktioner skriv med det i mejlet
(vägledande, ej bindande).
Om jaktlag har förslag på personer för valberedningen skriv med det.
Rösträknare kommer att sammanställa röstningen och redovisa resultatet via mejl
senast 17 december utgång.
Mötet valde Henrik Svensson till rösträknare.
•

Restriktioner, förvaltning
Styrelsen föreslår inga restriktioner.
Medlem föreslog taggberäkning.
Någon påtalade att det är fördel för älgstammen att stora tjurar finns kvar.
Diskussionen ska fortsätta på årsmötet.

•

Fika, Inlämning käkar (vuxna).älg, kronvilt
Käkar lämnas till Dan som för dagen saknar någon. Livmödrar lämnades till lars som
lämnar dem hos John Källström.

•

Valberedningen
Valberedningen avgår efter årsmötet och ordföranden uppmanar till mötet att lämna
förslag.

•

Övriga frågor.
Ordföranden påminde om gemensam jakt på vildsvin den 13/12

•

Nästa möte
Årsmötet kommer att hållas 26 januari 2015 i Halasjö Hembygdsgård.

•

Avslutande av Älgmöte.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

