2015-09-28 Möte i Halasjö Hembygdsgård.
EXTRA ÅRSMÖTE HALASJÖBYGDENS ÄLG OCH KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE
Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte
ordföranden justera protokollet.
Mötet valde Lars Wadmark till mötesordförande och Jonas Håkansson till sekreterare.
Till att justera mötesprotokollet valdes Anders Karlsson och Jan Elmeklo.

2. Justering av röstlängd.
Mötet godkände röstlängden.

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Mötet godkände att kallelsen skett på rätt vis.

4. Fastställande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.

5. Revisorernas berättelse.
Revisor Peter Nilsson började med att läsa upp vilket ansvar en revisor har gentemot
föreningen.
Följande revisionsberättelse lästes upp av revisor Peter Nilsson.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed.
Vi har tagit del av kassörens räkenskaper för verksamhetsåret och befunnit dem väl förda och
försedda med vederbörliga verifikationer.
Med reservation för följande.
Det har tillkommit arvode till styrelsen som det saknas styrelseprotokoll/signerat kvitto på för
2014 samma gäller för utbetalt styrelsearvode för ”gamla styrelsen” 2013 detta även utbetalt
2014. Vidare har fällavgiften för 2014 ej inbetalts till Länsstyrelsen varför vi saknar en
verifikation, samt att det framgår ej i balans och resultat att detta är en ”leverantörsskuld” till
Länsstyrelsen.
Vidare har vi granskat kassa och bankkonto som befunnits i god ordning.
Vi tillstryker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
Vi tillstryker att Halasjöbygdens Älgskötselområdes styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

6. Föredragning och fastställande av resultaträkning och balansräkning.
Kassör Axel Widerberg redovisade resultat och balansräkningen.
Intäkterna uppgick till 32496 kronor fördelat på 5000 kr i medlemsavgifter, 2100 kr i
inträdesavgifter, 12000 kr i fällavgifter, 13350 kr i försäljningar samt 46 kr i ränteintäkter.
Kostnaderna uppgick till 29158 kr fördelat på 2300 kr i registreringsavgifter, 1500 kr i
arvoden, 1900 kr i ersättning till tidigare styrelse, 1450 kr i möteskostnader, 2250 kr i
lokalhyra, 100 kr i reseersättning, 16900 kr i fällavgifter för 2013 samt 2759 kr för övrigt.
Det totala resultatet var +3337 kr.
På företagskontot fanns 28691,73 kr och e-sparkontot 8452,75 kr. Kassan var 0.
Eget kapital och skulder uppgick till 32667 kr i balanserat resultat, 1140 kr i skulder samt
3337 kr i årets resultat.
Mötet godkände resultat och balansräkningen.
Angående eventuella styrelsearvoden skall dessa beslutas av årsmötet.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Föredragning av budget samt beslut om avgifter till älg- och kronviltskötselområdet.
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften.
Alt 1
Alt 2

250 kr/jaktlag
3 nivåer beroende på storlek
150 kr 0-199 ha
250 kr 200-499 ha
350 kr 500 ha –

Mötet beslöt att arbeta för alternativ 1, d.v.s. 250/kr per jaktlag. Jaktlagen har inbetalt 100kr
sedan tidigare och ska inbetala resterande 150kr innan 24 oktober 2015. VIKTIGT att det på
inbetalningen står vilket jaktlag det gäller.

9. Anmälningar om förändringar av älg- och kronviltskötselområdets eller av något i
detta ingående jaktlags omfattning.
Jaktlag Jan-Åke Erlandsson har begärt utträde.
Borvismåla 1:5 är struket pga inget jakträttsintyg.
En ansökan har kommit in på Jaktlag Lennart Andersson (kattkroksvägen) att öka sin
jaktmark med totalt 29 hektar. Mötet beslöt att godkänna Jaktlag Lennart Anderssons ökning.

10. Fråga om fastställande, revidering eller förnyelse av älg- och kronviltskötselplan.
Mötet godkände att vi arbetar vidare efter lagda älg- och kronviltskötselplaner.
Länsstyrelsen har godkänt bägge planerna.
Anders Karlsson och Torsten Jönsson informerade om att Länsstyrelsen menar att samtliga
markägarna ska beredas större möjlighet att komma till tals vid möte innan ny älg- och
kronviltsskötselplan ska arbetas fram. Förslagsvis ska mötesplats och tid annonseras via
tidning.

11. 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.
Vuxna djur är enligt fastlagd tilldelning per jaktlag.
Jakttiden startar 24 oktober.
Vad det gäller kalvjakt är styrelsens förslag att sätta gränsen på 16 kalvar med möjligheten att
2 kalvar ytterligare ska kunna delas ut om styrelsen beslutar det efter de 70 första jaktdagarna.
Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag.
Se PS om jakttider i slutet av protokollet.

12. 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.
Tilldelningen är 5 hindar, 8 kalvar och 3 handjur (2 st, 3-9 taggar och en 3- obegränsat).
Se PS om jakttider i slutet av protokollet.

13. Röstning om stadgeändring gällande samjakt, samt utövande av samjakt till
stadgeändring är genomförd.
Stadgeändring måste tas upp och röstas igenom på två efterföljande årsmöten och kommer
också att tas upp på nästkommande årsmöte.
Förslag 1. Styrelsens förslag: Förslag på att regler om samjakt ska tas bort ur stadgarna (§8)
och bestämmas av årsmötet.
Förslag 2. Samjakt ska göras enligt fastlagda stadgar.
Mötet beslöt att all samjakt ska tas bort ur stadgarna (§8) och bestämmas av årsmötet.
Frågan ska även tas upp som fråga på nästkommande årsmöte.

Vår revisor, Peter Nilsson, ställde frågan om vi var beslutsmässiga när vi röstade om
stadgeändring.
Enligt våra stadgar §14 är det årsmötet som röstar om stadgeändring och det finns inga
restriktioner avseende antal angivna röster.

Utövande av samjakt fram till ordinarie årsmöte.
Styrelsens förslag:
Samjakt för samtliga Kronvilt och älgkalv. Vuxna älgar ska inte vara tillåtna att samjagas då
nya tilldelningen är per jaktlag och inte på avlysning.
Förslag 2:
Nytt extra årsmöte för att nya paragraf 8 ska formuleras som att regler om samjakt ska
beslutas på årsmötet.
Förslag 3. Samjakt ska vara tillåten om jaktlagen inför jakten anmäler till styrelsen att samjakt
kommer att ske.
Förslag 4. Avlysningsjakt.
Mötet beslöt att samjakt ska få vara tillåten på Kronvilt och älgkalv. Vuxna älgar ska inte vara
tillåtna att samjagas då nya tilldelningen är per jaktlag och inte på avlysning.
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram förslag på hur samjakten ska bedrivas framöver vilket
presenteras på nästkommande årsmöte.

14. Regler för älg- och kronviltjakten utöver de i paragraf 8 angivna.
Inga kommentarer från mötet.

15. Beslut om eventuella inventeringar, älg- och kronviltvårdsarbete,
skadeförebyggande åtgärder.
Lars Wadmark informerade om upplägget för spillningsinventering enligt Klustermetoden.
Halasjöbygden (17 rutor) har gått ihop med Backaryd (15 rutor) samt 2 rutor i Hässeldalen
(Bräkne-Hoby). Övriga delar av Bräkne-Hoby använder sig fortfarande av Grimsö metoden.
Backaryd har bestämt en ersättning av 300 kr per ruta.
Senaste styrelsemötet föreslog att även Halasjöbygden ska ge en ersättning med 300 kr per
ruta.
Styrelsen förslag var att Roland skulle ersättas med sina utlägg på 500kr för kaffe, korv mm
vid utbildningen vid spillningsinventeringen.
Anders Karlsson redogjorde för spillnings inventeringen med osäkerhetsfaktorerna i systemet.
Mötet beslöt att följa styrelsen förslag om en ersättning av 300 kr per inventerad ruta samt
godkände en utbetalning av 500 kr till Roland för omkostnader vid utbildningen av
inventerarna.

Hur mycket skador har vi? Vildsvinsskador verkar vara omfattande i hela området.
Styrelsen kommer med förslag på tider för samjakt om vildsvin.

16. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Inga nya jaktlag har visat intresse.

17. Övriga frågor.
De som inte vill förnya sina uppdrag i föreningen eller de som vill ha något uppdrag ska
anmäla det till valberedningen i god tid. Valberedningen ska beredas möjlighet att vara
närvarande vid förberedande styrelsemöte inför årsmötet.
Viltstängel i anslutning till Eriksbergs senaste vilthägn diskuterades.
Besluten från detta möte skall meddelas på hemsidan.

18. Nytt möte
25 januari.

19. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Ordförande
Lars Wadmark

Justeringsman
Anders Karlsson

Justeringsman
Jan Elmeklo

PS från styrelsen om jakttider:
Älg
Vuxna djur enligt fastlagd tilldelning per jaktlag.

Jakttid: 24/10 – 1/1-2016 (70 dagar).

Älgkalv (avlysningsjakt).

Jakttid: 24/10 – 1/1-2016 (70 dagar).

Kronhjort
Jakttid:
Kronhind och kronkalv
Handjur (3-9 taggar)
Kapitalt handjur (3-obegränsat)

16/8-2015 - 31/1-2016
24/10-2015 – 31/1-2016
1/11-2015 -31/1-2016

Jakten på kronhjort sker på avlysning fram till den 31/12-2015, efter den 1/1 är det fri jakt tills
kvoten är uppfylld.

