Årsmötesprotokoll Halasjöbygdens Älg & Kronviltsskötselområde 23/1-2017
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte
ordföranden justera protokollet.
- Mötet valde Fredric Gustavsson till ordförande samt Jonas Håkansson till
sekreterare.
- Ingemar Gyllström och Jan Elmeklo valdes till att justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
- Röstlängden är 146 röster. Mötet godkände röstlängden.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
Kallelse har meddelats per mejl samt via hemsidan.
- Mötet godkände kallelsen.
4. Fastställande av dagordning.
- Mötet godkände dagordningen.
5. Styrelsens verksamhets - och förvaltningsberättelse.
Verksamhetsberättelsen visades och har gått ut via mejl samt finns på
hemsidan.
- Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
6. Revisorernas berättelse.
Revisor Peter Nilsson läste upp följande revisionsberättelse. Revisionen har
utförts i enlighet med god revisionsed. Vi har tagit del av kassörens
räkenskaper för verksamhetsåret och funnit dem väl förda och försedda med
vederbördliga verifikationer.
Med reservation för följande
Fällavgift för 2016 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.
Vi tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs.
Vi tillstryker att Halasjöbygdens Älgskötselområdes styrelseledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Undertecknat i Trensum den 2017-01-17 Peter Nilsson och Patrik Enarsson.
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
- Kassör Otto Ottosson redovisade följandeIntäkter- medlemsavgifter 9950 kr, inträdesavgift 2450kr, fällavgifter 22700kr,
ränta 15,64kr vilket ger 35115,64kronor.
Kostander- Registreringsavgifter 2300kr, möteskostnader 300kr, material och
varor 13043kr, lokalhyra 1000kr, fällavgift 2015 16700kr vilket ger ett resultat
på 1772.64kr.
Balansräkning per 2016-12-31
Tillgångar Bankkonto 24832,15kr, Kassa 1579kr, E-sparkonto 8461,96 vilket
ger 34873,11kr. Skulder Balanserat resultat 33100,47kr.
Årets resultat 1772,64kronor.

-

Fällavgifter för år 2016 är inte inbetalda till Länsstyrelsen.
Mötet beslöt att godkänna resultat och balansräkningen.
Till nästa årsmöte ska revisionsberättelsen läsas efter kassörens genomgång.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
- Mötet beslöt att behålla samma antal ledamöter, det vill säga 7 st.
10. Val av ledamöter på 2 år i styrelsen i tur att avgå: Håkan Edvardsson, Axel
Viderberg och Roland Svensson.
- Valberednings förslag är omval på Roland Svensson och nyval på Ola
Persson och Christian Paradis
- Mötet beslöt omval på Roland Svensson och nyval på Ola Persson och
Christian Paradis.
11. Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens
ordförande: Nuvarande Lars Wadmark.
- Valberedning föreslår omval på Lars Wadmark.
- Mötet beslöt omval på Lars Wadmark.
12. A: Val av två revisorer: Nuvarande Peter Nilsson och Patrik Enarsson.
- Valberedning föreslår omval.
- Mötet beslöt omval på Peter Nilsson och Patrik Enarsson.

-

B: Val av Valberedning: Nuvarande Anders Karlsson och Anders Truedsson.
Mötet föreslog omval på Anders Karlsson och Anders Truedsson.
Mötet beslöt omval på Anders Truedsson och Anders Karlsson.

C: Val av: Kontrollanter: Nuvarande: Ola Persson, Erling Olsson,
Andreas Arvidsson och Joakim Granhof.
- Valberedningen föreslog omval på samtliga förutom Ola Persson på nyval på
Håkan Edvardsson
- Mötet beslöt omval på Erling Olsson, Andreas Arvidsson, Erling Olsson och
Joakim Granhof.

-

-

D: Val av 3 skogsrepresentanter för Skötselplan Älg, Kronvilt.
Nuvarande Ola Persson. Jonas Håkansson och Otto Ottosson
Valberedningen förslog omval på samtliga.
Mötet beslöt omval på Ola Persson, Jonas Håkansson och Otto Ottosson.
.
E: Val Kronviltgruppen.
Nuvarande Lars Wadmark, Jens Nordahl, Calle Berntsson, Sigurd
Persson, Björn Hansson, Joacim Granhof och Ola Persson.
Valberedningen föreslog omval på samtliga.
Mötet beslöt omval på samtliga, Lars Wadmark, Jens Nordahl, Calle
Bengtsson, Sigurd Persson, Björn Hansson, Joacim Granhof och Ola Persson.

13. Beslut om avgifter till älgskötselområdet
- Styrelsens förslag är medlemsavgift 250kr dvs oförändrat
- Avgifter för registreringar (delas på de som registrerar ny mark. 50% av
kostnaden ska betalas av ny medlem/ar). I år ska nya medlemen betala
1150kr vilket är halva kostnaden av nyregistrering.
- 300kr per ruta för spillningsinventering.
- Mötet godkände avgifterna.
14. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående
jaktområdens omfattning.
- Se bilaga 1.
- Mötet godkände förändringarna.

15. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
- Jaktlag Tomas Nilsson 101,8 hektar i Kölja.
- Mötet beslöt att godkänna det nya jaktlaget.
16. Fråga om A: älgskötselplan
B: kronviltskötselplan
- Statistik på avskjutning, reproduktion osv visades både på Älg och Kronvilt.
Kronviltsgruppen hade anförande och menade att inga kapitala hjortar ska
skjutas utan deras förslag på avskjutning ska läggas på 3st Hjortar med 3-9
taggar, 3 hindar och 6 kalvar.
- Styrelsens förslag är skötselplanen ligger kvar sedan tidigare 4 hjortar, 4
hindar och 8 kalvar varav en kapital.
- Förslag från styrelsen är att skötselplanen för kronvilt ligger kvar enligt
skötselplanen.
- Mötet godkände styrelsens förslag och beslöt att skötselplanerna både på älg
och kronvilt ligger kvar.
17. 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.
- Förslag att lägga oss på 18 älgkalvar i avskjutning.
- -Kronvilt enligt tidigare fastlagd plan.
18. Hänsynstagande:
Älg.
- Fortsätter i samma anda.
Kronvilt.
- Fortsätter i samma anda.
Jakttidstart:
Älg. Förslag från styrelsen är att fortsätta med att senarelägga jakten till att
börja 21 oktober 2017.
-Mötet beslöt att senarelägga älgjaktstart till 21 oktober.
Två förslag att lägga ut pottälgar till att gälla efter 50 dagar istället för 70
dagar, beroende på att det finns risk att älgtjurar tappat hornen och att det blir

19. v

fler ”pottälgar”. En i mötet ansåg att förslag på 50 dagar är helt förkastligt då
de som har sina tilldelade älgar ska ha chans att fälla sina djur utan att
stressa.
En i mötet ansåg att frågan ska bordläggar till höstmötet.
Mötet beslöt att frågan ska bordläggas till höstmötet.

Kronvilt.
- Hind och kalv 16 aug hjortar 3-9 taggar 21 okt kapital hjort 1 nov.
- Mötet beslöt samma jakttid som tidigare.
20. Frågor rörande eventuell s.k. “ havreälg ” och regler för sådan jakt samt rätten till
- Mötet beslöt ingen förändring mot tidigare.
21. 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.
22. Regler för älgjakten utöver de i p.18 angivna
- Mötet beslöt ingen förändring sedan tidigare.
23. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
- Älginventering i sammarbete med Backaryd 34 rutor. Resultatet kommer
under våren.
24. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder
enligt p 18
- Paragraf 18 finns inte.
- Hemsida och webhotell.
25. Övriga frågor:
- Fråga ställdes om vildsvinsläget. Någon menande att antal är lika som tidigare
och någon annan att det knappt fanns några grisar kvar men en någorlunda
gemensam mening var att stammen är på nedåtgående.
-

-

Förslag från styrelsen på att de som inte sköter sina åtaganden som
jaktlagsmedlemmar inte får möjlighet att vara med på avlysningsjakt av så
kallade pottälgar.
Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag.

-

Om vi skjuter en sjuk älg rekommenderas att kontakta Le Karlsson (kontakt
kan gå via Roland Svensson).

-

1. Förslag från styrelsen på att revisonen av jaktlagens areal och tilldelning
ska utföras varje år. Om vi inför det kommer 3 jaktlag att få förändring under
året.

-

2. Ett förslag från mötet var att revisionen ska införas men till att börja gälla
först år 2018.

3. Förslag på att behålla tilldelning som tidigare.
-

Mötet beslöt att revision ska införas men ska börja gälla först år 2018.

26. Datum för nytt älgmöte/samrådsmöte
- Nästkommande möte kommer avhållas i september. Kallelse kommer.
27. Avslut av möte.
Ordförande tackade samtliga närvarande för givande diskussioner och förklarade
mötet för avslutat.
Justeringman
Jan Elmeklo

Justeringman
Ingemar Gyllström

Sekretera
Jonas Håkansson

Ordförande
Fredric Gustavsson

