Halasjöbygdens Älg & Kronvilts skötselområde
Årsmöte 25/1 2016
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att
jämte ordföranden justera protokollet.
-Mötet valde Lars Wadmark som ordförande och Jonas Håkansson som sekreterare.
Karl-Erik Lindström, Mikael Olsson valdes som justeringsmän.
2. Justering av röstlängd.
-Mötet godkände röstlängden.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
-Mötet godkände att kallelsen skett på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
-Mötet godkände dagordningen och beslöt att arbete efter densamma.
5. Styrelsens verksamhets - och förvaltningsberättelse.
Ordförande Lars Wadmark läste verksamhetsberättelsen (bilaga 1)
-Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
6.

Revisorernas berättelse.

Revisor Patrik Enarsson läste upp följande revisonsberättelse.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsed. Vi har tagit del av kassörens
räkenskaper för verksamhetsåret och befunnit dem väl förda och försedda med
vederbörliga verifikationer.
Med reservation av följande. Fällavgift för 2015 har 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 tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen
fastställs. Vi tillstyrker att Halasjöbygdens Älgskötselområdes styrelseledamöter
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Undertecknat i Trensum den 2016-01-20 av Peter Nilsson och Patrik Enarsson.

7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
Kassör Axel Viderberg visade och läste upp resultat (bilaga 2) och
balansräkningen (bilaga 3).
-Mötet godkände resultat och balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
-Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
-Mötet beslöt att behålla samma antal styrelseledamöter dvs 7st.

10. Stadgeändring.
-Mötet beslöt i paragraf 8 föra in följande text ” Samjakt sker enligt beslut på
årsmötet, skulle det ej tas upp gäller samma som senaste årsmöte då det tagits upp.
§8
1. Jakten inom älg- kronviltskötselområdet bedrivs av varje jakträttshavare på det jaktområde där denne har
jakträtt efter älg och kronvilt. Inom varje
jakträttshavares jaktområde skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget
älg- och kronviltjaktområde. Samjakt sker enligt beslut på årsmötet, skulle det ej tas upp gäller samma som
senaste årsmöte då det tagits upp. Fälld älg/kronvilt skall dock registreras på den fastighet där de fällts.

11. Val av ledamöter på 2 år i styrelsen i tur att avgå: Lars Wadmark, Otto
Ottosson, Fredric Gustavsson och Jonas Håkansson.
-Mötet beslöt omval på samtliga.
12. Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens
ordförande: Nuvarande Lars Wadmark.
-Mötet beslöt omval på Lars Wadmark.
13. A: Val av två revisorer: Nuvarande Peter Nilsson och Patrik Enarsson.
-Mötet beslöt omval på Peter Nilsson och Patrik Enarsson.
B: Val av Valberedning: Nuvarande Anders Karlsson och Anders Truedsson.
-Mötet beslöt omval på Anders Karlsson och Anders Truedsson.
14 A Val av: Kontrollanter: Nuvarande: Ola Persson, Erling Olsson,
Andreas Arvidsson och Joakim Granhof.
-Mötet beslöt omval på Ola Persson, Erling Olsson, Andreas Arvidsson och Joakim
Granhof.
14 B Val av 3 skogsrepresentanter för Skötselplan Älg, Kronvilt.
Nuvarande Ola Persson. Jonas Håkansson och Otto Ottosson
-Mötet beslöt omval på Ola Persson, Jonas Håkansson och Otto Ottosson.
.
14 C Val Kornviltgruppen.
Nuvarande Lars Wadmark, Jens Nordahl, Calle Berntsson, Jesper
Enarsson, Björn Hansson, Joacim Granhof och Ola Persson.
Valberedningens förslag var att gruppen ska läggas ner. Motförslag från Lars
Wadmark var att gruppen skulle verka minst 1 år till.
-Mötet beslöt att gruppen ska verka minst ett år till.
-Mötet beslöt omval på Lars Wadmark, Jens Nordahl, Calle Berntsson,
Björn Hansson, Joacim Granhof samt Ola Persson. I Jespers ställe beslöt mötet välja
Sigurd Persson.
14 D Val Vildsvinsgupp.
Nuvarande Anders Karlsson. Ingemar Svensson,
Anders Truedsson och Ingemar Gyllström
Valberedningens förslag är att vildsvinsgruppen ska läggas ner.
-Mötet beslöt att lägga ner vildsvinsgruppen.

15 Beslut om avgifter till älgskötselområdet
-Mötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad 250 kr. Ska vara inbetalt
senast 1 mars. Viktigt vid inbetalningen att ni skriver vilket jaktlag det gäller.
-Mötet beslöt att registreringsavgiften ska delas lika mellan de sökande.

16 Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta
ingående jaktområdens omfattning.
-Se bilaga 4.
17 Fråga om anslutning av nya jaktlag.
-Se bilaga 4.
18 Jesper Einarsson, Föredrag kronvilt.
Jesper hade ett mycket intressant föredrag om Kronviltet.
19 Fråga om
A: älgskötselplan
-Planen ligger fast till och med år 2017. 9 tjurar 8 kor 18 kalvar totalt 35 djur.
B: kronvilt
-Planen ligger fast till och med år 2017. 4 hjortar 4 hindar och 8 kalvar.
20 Beslut om det antal A: älgar B: kronvilt (vuxna och kalvar) som skall fällas
och fördelningen av dessa mellan de i älgskötselområdets ingående jaktlagen
samt fastställande av reservkvot.
A: Enligt skötselplanen, 9 tjurar 8 kor och 18 kalvar vilket mötet godkände. Om inte
minst 90% av djuren är fällda inom fastställd jakttid ska oktobermötet 2016
bestämma regler för fördelning av djuren.
B: Två förslag fanns, Kronhjortsgruppens om 4 handjur 3-9 taggar , 4 hindar och 8
kalvar. Vilket ställdes mot mötets förslag: 1 kapitalt handjur, 2 handjur 3-9 taggar, 5
hindar och 8 kalvar.
Mötets förslag antogs vilket innebär samma tilldelning som 2015.
21 Hänsynstagande:
Älg: Mötet beslöt att fortsätta i samma anda som gånga säsongen.
Storlek på vad som räknas som en tagg ska förtydligas på hemsidan.
Kronvilt: Mötet beslöt att fortsätta i samma anda som gångna säsongen.
22 Jakttidstart:
Älg: Mötet beslöt att börja älgjakten den 22/10.
Kronvilt: Mötet beslöt att börja kronviltsjakten för hind och kalv den 16/8, för
handjur 3-9 taggar den 22/10 och för kapitalt handjur den 1/11.
23 Frågor rörande eventuell s.k. “ havreälg ” och regler för sådan jakt samt
rätten till fälld älg.
-Mötet beslöt ingen förändring mot tidigare.

24 Till sådan jakt fälld älg även som rätten till älg som enligt jaktförordningen
34 § får behållas av jakträttshavaren (exv. “trafikälg “ )
-Mötet beslöt ingen förändring mot tidigare.

25 Regler för älgjakten utöver de i p.18 angivna
-Mötet beslöt ingen förändring mot tidigare.

26 Regler för samjakt inom skötselområdet.
Styrelsens förslag är samjakt inom hela området för samtliga kronvilt och för älgkalv.
Vuxna älgar ska inte vara tillåtna att samjagas då nya tilldelningen är per jaktlag och
inte på avlysning.
-Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag.
27 Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
Sammarbete med Backaryd genom spillningsinventering via klustermetoden.
Skadeförebyggande åtgärder via plantering av viltåkrar.
28 Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och
åtgärder enligt p 18
Paragraf 18 finns inte.
Kostnad för hemsidan är 500 kr per år vilket mötet godkände förutom hyran för
webbhotellet.
29 Övriga frågor:
Obsen ska gälla för de första 7 jaktdagarna under en 30 dagars period.
Jaktvakt strulade vid rapportering av de sista älgarna. Berodde på tekniska problem
med en datorserver vilket är åtgärdat.
En medlem ansåg att kostnaden för en fälld vuxen älg som skötselområdet klassar
som kalv ska betalas av dem som har rätt att fälla vuxet djur och inte fördelas på
samtliga jaktlag inom skötselområdet eller av jaktlaget som fällt älgen.
-Mötet beslöt att fortsätta fördela kostnaden som tidigare.
Nästkommande möte kommer förslagsvis att avhållas 26 september.
30 Avslut av möte.
Ordförande Lars Wadmark tackade samtliga närvarande och förklarade mötet för
avslutat.
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