Årsmöte Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde 2015-01-26

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera
protokollet.
-Mötet valde Lars Wadmark som mötesordförande och Jonas Håkansson som sekreterare.
-Mötet valde Anders Karlsson och Leif Nilsson att justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
-Mötet godkände röstlängden.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
-Kallelsen kom ut sent via mejl men mötet godkände förfarandet.
4. Fastställande av dagordning.
-Mötet godkände dagordningen och beslöt arbeta efter densamma.
5. Styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse.
-Lars Wadmark läste verksamhets och förvaltningsberättelsen.
-Mötet godkände berättelsen.
6. Revisorernas berättelse.
-Axel Widerberg meddelade att revisorerna inte kunde godkänna någon berättelse då de inte har gått
igenom resultaträkningen och balansräkningen i den omfattning som behövs för att kunna godkänna
densamme.
-Mötet beslöt att bordlägga frågan till nästkommande möte.
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
Axel läste resultaträkningen och balansräkningen. Intäkter för föreningen är: 5000 kr i medlemsavgifter, 2100
kr i inträdesavgifter, 12000 kr i fällavgifter, 13350 kr i försäljning, 46 kr i räntor.
Kostnader är: 29158 kr. Totalt gör föreningen ett resultat om + 3337kr.
På kontot fanns 2014-12-30: 37144 kr fördelat på 28691kr på företagskonto och 8453kr på e-sparkonto.
Kassan är 0.
-Mötet beslöt att bordlägga frågan till nästkommande möte.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
-Mötet beslöt att bordlägga frågan till nästkommande möte (extra årsmöte) att fatta beslut i frågan då
revisorerna inte har skrivet någon berättelse.

9. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
-Mötet beslöt oförändrat det vill säga 7 personer.
10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. Val på två år och i tur att avgå: Roland Svensson, Håkan
Edvardsson och Axel Widerberg. Val på ett år: ersättare för Jesper Einarsson, valberedningens förslag:
Fredric Gustavsson
-Mötet valde omval på Roland Svensson, Axel Widerberg och Håkan Edvardsson.
-Mötet valde Fredric Gustavsson som ersättare för Jesper Einarsson.
11. Val av en av ledamöterna i styrelsen till styrelsens ordförande. Nuvarande: Lars Wadmark
-Mötet beslöt omval på Lars Wadmark.
12. Val av två revisorer. Nuvarande: Peter Nilsson och Patrik Enarsson
-Mötet beslöt omval på Peter Nilsson och Patrik Enarsson.
13. Val av valberedning. Nuvarande: Bengt-Anders Widerberg och Erling Olsson.
Erling och Bengt-Anders har avsagt sig omval.
-Mötet valde Anders Karlsson och Anders Truedsson.
14 A. Val av kontrollanter. Nuvarande: Ola Persson, Erling Olsson, Andreas Arvidsson och Joakim Granhof.
-Mötet valde omval på samtliga. Ola Persson, Erling Olsson, Andreas Arvidsson, Joakim Granhof.
14 B. Val av 3 skogsrepresentanter för skötselplan Älg, kronvilt. Nuvarande: Ola Persson, Jonas Håkansson
och Otto Ottosson.
-Mötet valde omval på samtliga. Ola Persson, Jonas Håkansson och Otto Ottosson.
14 C. Val av kronhjortsgrupp. Nuvarande Jesper Einarsson, Jens Nordal, Joacim Granhof, Björn Hansson,
Lars Wadmark, Ola Persson och Kalle Berntsson.
-Mötet beslöt omval på samtliga, Jesper Einarsson, Jens Nordal, Joacim Granhof, Björn Hansson, Lars
Wadmark. Ola Persson samt Kalle Berntsson.
14 D. Val av vildsvinsgrupp. Nuvarande: Anders Karlsson, Anders Truedsson, Ingemar Svensson och
Ingemar Gyllström.
-Mötet valde omval på samtliga, Anders Karlsson, Anders Truedsson, Ingemar Svensson och Ingemar
Gyllström.

15. Föredragning av budget samt beslut om avgifter till älg- och kronviltskötselområdet.
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften till 250 kr.
-Förslag från mötet var att medlemsavgiften ska vara 20 kr per 100 ha.
-Förslag från mötet var grundavgift på 100kr och sedan avgift efter areal.
Styrelsen arbetar fram ett förslag som ska bestämmas på nästkommande möte.
Alla jaktlag betalar 100 kr i grundavgift ev. resterande avgift bestäms på nästkommande möte.
Axel Widerberg redovisade förslag på budget för 2015.
Förslag från styrelsen på nya jaktlagsändringar är 300 kr per jaktlag vilket mötet godkände.
16. Anmälningar om förändringar av älg- och kronviltskötselområdets eller av något i detta ingående jaktlags
omfattning. Se bilaga
-Roland har skickat ut sammanställning till samtliga medlemmar samt visade förändringarna på projektorduk.
Efter utskicket har följande förändringar tillkommit. Karl Gunnar Johnsson har tillkommit med Torarp 4:9, 3 ha
och Grimsmåla 1:18, 17 ha. Ottos jaktlag har tillkommit med 13 ha Asarum 51:1
Spinkamåla och Bergsmåla anser styrelsen inte ska ingå i området då fastigheterna ligger i Eringsboda.
-Mötet godkände samtliga ändringar enligt styrelsens förslag.
17. Fråga om anslutning av nya jaktlag. Inga nya jaktlag rapporterade
-Inga nya medlemmar är rapporterade.

18. Fråga om fastställande, revidering eller förnyelse av älg- och kronviltskötselplan.
Lars Wadmark informerade om att allt ska vara klart i Maj månad. Roland redovisade att målsättning är 50%
kalv och 50% vuxna.
Hur stor vinterstammen ska vara är en viktig fråga där målsättningen är att Skogsägare och jägare ska vara
överens.
Vad det gäller Hjorten så är målsättningen 5 hondjur 3 handjur och 8 kalvar i avskjutning.
Mötet beslöt att ge styrelsen mandat att fastställa skötselplanerna.
19. Beslut om det antal älgar (tjurar, kor och kalvar) som skall fällas och fördelningen av dessa mellan de i
älg- och kronviltskötselområdet ingående jaktlagen. Beslut om jakttider och eventuella begränsningar i
avskjutningen.
-Beslut om antal älgar som ska fällas gäller enligt nya modellen (variant på Backarydsmodellen).
P-talet ligger kvar på 700 ha.
-Roland redovisade att älgstammen bär en avskjutning på 18 vuxna och 20 kalvar om vinterstammen ligger
på 5,4 och rep- 0,7 och med övrig dödlighet på 4%.
-Mötet godkände planen.
-Frågan togs upp om att senarelägga Älgjakten till 4:de lördagen i oktober månad. Mötet valde att
senarelägga älgjaktstarten om minst 2 av anslutande skötselområden beslutar lika.

-Styrelsens förslag är att inte ha några restriktioner på taggräkning osv men vi ska tänka på att sparade stora
kraftfulla djur är värdefulla för älgstammen. Mötet godkände styrelsens förslag.

20. 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 jakttider och eventuella begränsningar i
avskjutningen.
-Styrelsen förslag på avskjutning är 3 handjur 5 hindar 8 kalvar. Förslag från mötet var 50/50 på vuxna.
-Mötet valde styrelsens förslag.
-Styrelsens förslag är taggräkning 3-9 på handjuren. Förslag från mötet var skjuta en hjort på 10 taggar och
över samt 2 hjortar på 3-9 taggar.
Mötet valde en hjort med 10 eller fler taggar samt 2 hjortar med 3-9 taggar
-Anders Karlsson menar att åldersbestämningen är bristfällig.
-Förslag från mötet var att höja arealen till 700 ha för att skjuta en hjort. Mötet beslöt att ha kvar samma
förutsättningar som tidigare.
-Mötet beslöt att ha samma jakttid som för älg, på handjuren 3-9 taggar. Hjort över 10 taggar har jaktstart
den 1/11 och hind och kalv har jaktstart den 16/8.
21. Regler för älg- och kronviltjakten utöver de i paragraf 8 angivna.
-Förslag från mötet på att slopa samjakten. Mötet valde att fortsätta med samjakt som tidigare.
(förtydliga skrivelsen om samjakten i nästkommande möte)
22. Beslut om eventuella inventeringar, älg- och kronviltvårdsarbete, skadeförebyggande åtgärder.
Skogsstyrelsen sköter inventeringen år 2015.
23. Motioner.
Inga motioner är inkomna.
24. Övriga frågor.
-Roland visade en älgkäke med 5 tänder där frågan om det var en kalv eller vuxet djur ställdes till mötet.
En kalv kan ha både 4 eller 5 tänder som i detta fallet beroende på om de är tidigt födda. Vuxet djur har 6
tänder.
Det är mycket viktigt att älgkäkarna lämnas in väl rengjorda och blir synade.
25. Nytt möte
Kommer att hållas någon gång i september/oktober.
Ordförande Lars Wadmark tackade för visat intresse och förklarade mötet för avlutat.

