Älgmöte måndag den 26 september 2016 klockan 19.30.

Dagordning
1.

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

2.

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.
- Att justera protokollet valdes Peter Truedsson och Henrik
Svensson.

3.

Justering av röstlängd.
- 161 av 201 röster var närvarande. Röstlängden godkändes.

4.

Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
- Kallelse har gått ut via mejl, någon fick mejlet lite senare. Datumet
har legat på hemsidan, samt fick samtliga närvarande vid senaste
årsmötet information om mötet. Kallelsen godkändes av mötet.

5.

Fastställande av dagordning.
- Mötet godkände dagordningen.

6.

Adresslista, Kontaktman varje jaktlag.
- Adresslistan och kontaktman för varje jaktlag uppdaterades.

7.

Ändringar inom området.
- Se bilaga 1. Mötet godkände ändringarna.
- Ingmar Gyllström har fastighet Kölö på 81 hektar som klassas som
industrifastighet. Styrelsen anser att fastigheten inte ska räknas som
grundande för älg- och kronviltskvot i älgskötselområdet. Mötet
beslöt att godkänna styrelsens förslag.
- Förändring på Jim Svenssons fastighet 24,3 hektar som inte är
registrerad hos länsstyrelsen. Samma jaktlag betalar inte
medlemsavgiften samt har inte skött andra åtaganden som åligger
medlemmar. Styrelsens förslag är att stänga av jaktlaget tills
betalning och rapportering skett. Mötet godkände styrelsens förslag.

8.

Älg: jakttid, kvot älgkalv samt möjligheter till utökad kvot och
avlysningsjakt efter 70 dgr.
- Jaktstart lördagen den 22/10. Jakt i 70 dagar till 31 december.
- Styrelsen förslag är16st kalvar. Mötet godkände förslaget.
- Styrelsen vill ha mandat att tilldela extra jakttid samt justera antalet
älgar och kalvar från och med 1 januari 2017, om antalet tilldelade
älgar inte fällts till den 31 december. Mötet godkände förslaget.
- Eventuell extra jakttid sker som avlysningsjakt och samtliga jaktlag
har möjlighet att fälla extra tilldelad vuxen älg eller kalv, men
endast ett djur per jaktlag.

9.

Kronvilt: jakttid, kvot, tilldelning.
- Jakttid: Hind och kalv 16/8-31/1, hjort 3-9 taggar 22/10-31/1, hjort
över 10 taggar 1/11-31/1
- Kvot: Hind 5 st, kalv 8 st, hjort 3-9 taggar 2 st och hjort över 10
taggar 1 st.
- Mötet godkände jaktider och antal djur.

10.

Avgifter.
- Fällavgifter för älg. 1000 kr för vuxen 100 kr för kalv, ska betalas
senast 7 dagar efter djuret har fällts. Glöm inte vilket jaktlag som
gjort inbetalningen. Medlemsavgiften kan betaltas kontant på
årsmötet men även via föreningens kontonummer men inte innan
årsskiftet. Skriv från vilket jaktlag och vad inbetalningen gäller.
Står information på hemsidan.

11.

Jaktvakt, Rapportering.
- Roland informerade om jaktvaktsrapporteringen.

12.

Information ang. käk insamlingar.
- Dan sköter ålderbestämningen. Ska vara hela käkar med
framtänder. Käkarna får absolut inte vara sura utan ska vara färska
eller frusna. Lägg lapp i käken vilket jaktlag som fällt djuret och
vilket kön.
Går bra att lämna på årsmötet.

13.

Älgobs.
-Älgobsen ska gälla för de första 7 jaktdagarna som laget jagar de
första 30 dagarna efter jaktstart 22 oktober. Kan fyllas i digitalt och
mejlas Roland.

14.

Viltrapportering.
- Viltrapporteringen lämnas till Fredrik på årsmötet i pappersform (ej
via mejl).

15.

Övriga frågor.
- Representant för vidsvinsgruppen från Jägarförbundet informerade
om hur vildsvinsgruppen arbetar.
- Roland ställde frågan om Kronviltsgruppen fortfarande var aktiv.
Lars Wadmark menade att mer information kommer på årsmötet.
Lars ställde frågan om det är mer skador än tidigare vilket en i
mötet menade. Annan menade att det var mindre skador. Slutsatsen
är att skadornas omfattning varierar stort i området.
- Förslag på samjakt för vildsvin 3 december samt 7 januari.
- Information lämnades om angränsande skötselområdens jaktstart.

16.

Nästa Älgmöte.
- Nästa möte kommer avhållas i Halasjö Hembygdsgård 23 januari.

17.

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