Älgmöte måndag den 25 september 2017 klockan 19.00.

Dagordning
1.

Mötets öppnande.
-Lars Wadmark hälsade 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.
-Mötet valde Dan Olsson och Patrik Enarsson som justeringsmän.

3.

Justering av röstlängd.
161 röster är representerade på mötet enligt röstlängd vilket mötet godkände.

4.

Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
-Mötet har utlysts via mejl till jaktlag med mejladress, 9 september vilket är mer än 2 veckor innan
mötet. Ingen närvarande hade någon synpunkt på att mötet inte utlysts på rätt vis.

5.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

6.

Adresslista, Kontaktman varje jaktlag.
-Lista skickades runt för ändring.

7.

Ändringar inom området.
Dokument visades via powerpoint på ändringarna vilken även finns att tillgå på hemsidan. Ingen
på mötet hade någon synpunkt och godkände ändringarna.

8.

Fördelar och nackdelar med medlemskap i Halasjöbygdens Älg- och Kronvilts
skötselområde.
Möjlighet att fälla vuxen Kron och möjlighet till samjakt på Kron.
Om området är på 233 ha eller mer har man möjlighet att skjuta vuxen älg vart tredje år.

Har vi inte skjutit fullt efter 70 dagar har samtliga möjlighet att fälla en pottälg (vuxen eller kalv).
Möjlighet att vara med och påverka genom att komma på möten eller vara med i styrelsen.
9.

Älg: jakttid, kvot älgkalv samt möjligheter till utökad kvot och avlysningsjakt efter
50 eller 70 dagar.
-Älgjakten startar lördagen den 21/10 och slutar den 29/12
-Skötselplanen för älg, har justerats 2017 då planen inte var godkänd av Äfo Blekinge Mitt, vilket
innerbär att vi minskar avskjutningen från 35 älgar till 29 älgar. Vuxna älgar 5 tjurar, 8 kor och 16
kalvar. Tilldelningen per jaktlag ligger kvar på vuxen, sedan tidigare tilldelning.
-Kalvarna är justerade från 18 till 16 kalvar på avlysning.
Ny plan är inskickad.
Inför röstningen om när i tiden pottälgarna ska delas ut, informerades om för och nackdelar för
bägge synpunkterna.
Två förslag finns, antingen efter 50 dagar (10 december) eller 70 dagar (29 december).
Röstlängden visade 70 röster för 50 dagar och 79 röster för 70 dagar.
Mötet beslöt att pottälgarna ska delas ut efter 70 dagar. Mötet beslöt att styrelsen har
beslutanderätt att dela ut pottälgar.

10. Kronvilt:

jakttid, kvot, tilldelning.

Kvoten är 8 kalvar på avlysningsjakt. 4st hindar, 3st Kronhjort 3-9 taggar och 1st 10 taggar eller
mer. Jakttid: hind och kalv 16/8-31/1, hjort 3-9 taggar 21/10-31/1 och kapital 10 taggar eller mer
1/11-31/1.

11. Avgifter.
Samma avgifter som tidigare dvs 1000kr för vuxen och 100kr för kalv som ska betalas senast 7
dagar efter älgen har fällts. På grund av avgifter som ej betalats in i tid får följande jaktlag INTE
vara med på pottälgar denna säsong:
Andreas Arvidsson kroksjömåla
Patrick Nordberg djurtorp
Sigurd Karlsson öjamåla
Sigurd Persson Tectum
Peter Olsson belganet
12. Jaktvakt,

Rapportering

Rapportering enligt tidigare men nytt telefonnummer sedan i fjol (se info i kuvertet).
Rapporteringen ska ske snarast efter skottet. Nytt för året är rapportering obs på Kronvilt via
jaktvakt eller smsa till Roland. Behöver inte vara obs på eget jaktområde utan kan vara i vilket

område som helts inom älgskötselområdet och i Bräkne-Hoby. Om ni har nytt mobilnummer ska
det meddelas till Roland för ändring i jaktvakt.

13. Information

ang. käk insamlingar.

Dan Olsson tar emot käkarna och uppmanar återigen att käkarna INTE FÅR VARA SURA och ska inte
kokas. Bägge käkarna lämnas in och tas endast emot på årsmötet.
14. Älg-

Kronobs.

Älg och Kronviltsobsar finns på vår hemsida. Det gäller som tidigare att obsen ska gälla för de
första 7 jaktdagarna under den första månaden. Info finns i kuvertet och kommer även på mejl.

15. Viltrapportering.
Viltrapporteringen ska lämnas in på årsmötet.
16. Övriga

frågor.

Förslag på samjakt på vildsvin 25 november, 16 december och 13 januari.
Patrik Enarsson ville väcka frågan om att spara kalvförande ko (spara både ko och kalv).
Ordförande uppmanade att jaktlagen skulle fundera på frågan och att den skulle tas upp igen på
nästkommande årsmöte.

17. Nästa

Älgmöte.

Årsmöte måndag den 22 januari i Halahults hembygdsgård med början 18:30.
18.

Avslutning.
-Ordförande förklarade mötet för avslutat.
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