Årsmötesprotokoll Halasjöbygdens Älg & Kronvilts skötselområde
Halahult 22/1-2018
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 samt Daniel Wickman och Per Gottfridsson till att justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
- Röstlängden är 171 röster av totalt 197. 25 av 38 jaktlag var närvarande på
mötet. Mötet godkände röstlängden.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
- Kallelsen har mejlats till samtliga medlemmar samt varit tillgänglig via
hemsidan. Mötet godkände att kallelsen skett på korrekt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
- Mötet godkände dagordningen med förändringen att byta plast på punkt 6 och
7.
5. Styrelsens verksamhets - och förvaltningsberättelse.
- Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelse lästes upp av ordförande
och godkändes av mötet.
6. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
- Kassör Otto Ottosson redovisade följandeIntäkter- medlemsavgifter 9250 kr, inträdesavgift 2400kr, fällavgifter 14500kr,
ränta 13,30kr extra jaktvakt 250 kr, vilket ger 26413,3kronor.
Kostnader- Registreringsavgifter 2300kr, spillningsinventering 5100kr,
material och varor 6370,50kr, lokalhyra 500kr, fällavgift 2017 14700kr,
årets resultat -2557,2kr ger ett resultat på 26413,3kr.
Balansräkning per 2017-12-31
Tillgångar Bankkonto 21930,75kr, Kassa 1919kr, E-sparkonto 8466,16 vilket
ger 32315,91kr. Skulder Balanserat resultat 34873,11 Årets resultat -2557,2kr.
Vilket ger 32315,91kr.
-Mötet godkände resultat och balansräkningen.
7. 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.
- Tillägg att fällavgifterna inte är inbetalda för år 2017.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Mötet beslöt att ge ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
- Mötet beslöt att antal ledamöter ska vara oförändrat d.v.s 7st.
10. Val av ledamöter på 2 år i styrelsen i tur att avgå: Fredric Gustavsson, Lars
Wadmark, Jonas Håkansson och Otto Ottosson.
- Valberedningen föreslog omval på samtliga förutom Fredric Gustavsson.
Nyval föreslogs på Fredrik Mårtensson.
- Mötet godkände omvalen och nyvalet av Fredrik Mårtensson.

11. Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens
ordförande: Nuvarande Lars Wadmark.
- Omval föreslogs på Lars Wadmark vilket mötet godkände.
12. A: Val av två revisorer: Nuvarande Peter Nilsson och Patrik Enarsson.
- Omval föreslogs på Peter Nilsson och Patrik Enarsson vilket mötet godkände.
-

-

B: Val av Valberedning: Nuvarande Anders Karlsson och Anders Truedsson.
Omval förslogs på Anders Karlsson och Anders Truedsson vilket mötet
godkände.
C: Val av: Kontrollanter: Nuvarande: Håkan Edvardsson, Erling Olsson,
Andreas Arvidsson och Joakim Granhof.
Omval föreslogs på samtliga vilket mötet godkände.
D: Val av 3 skogsrepresentanter för Skötselplan Älg, Kronvilt.
Nuvarande Ola Persson. Jonas Håkansson och Otto Ottosson

-

Frågan ställdes till mötet om skogsrepresentanter för skötselplanen ska finnas
kvar vilket mötet ansåg och godkände.
Omval föreslogs på samtliga vilket mötet godkände.
.
E: Val Kronviltgruppen.
- Frågan ställde till mötet om Kronviltsgruppen ska finnas kvar vilket mötet
ansåg och godkände.
Nuvarande Lars Wadmark, Jens Nordahl, Calle Berntsson, Sigurd Persson,
Björn Hansson, Joacim Granhof och Ola Persson.
- Mötet godkände omval på samtliga.

13. Beslut om avgifter till älgskötselområdet
- Mötet beslöt att medlemsavgift ska vara oförändrad på 250kr.
500kr per nyregistrerad mark vilket mötet godkände.

14. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående
jaktområdens omfattning. Se bilaga 1.
- Mötet godkände förändringarna av älgskötselområdet, se bilaga 1.
15. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
- Inga nya jaktlag har ansökt om medlemskap.
16. Fråga om A: älgskötselplan
- Älgobsen redovisades.
- Älgskötselplanen ska baseras på älgobsen och antal individer i
vinterstammen.
- Förslag på älgskötselplan redovisades enligt följande:
-

År 2018, 6 Tjur, 7 Hondjur, 16 kalvar, Vinterstam 4,4

-

År 2020, 7 Tjur, 7 Hondjur, 18 kalvar, Vinterstam 4,6

År 2019, 6 Tjur, 7 Hondjur, 17 kalvar, Vinterstam 4,5

Mötet godkände att styrelsen arbetar fram en skötselplan.

-

B: kronviltskötselplan
Kronviltsobsen redovisades.
Mötet godkände att styrelsen arbetar fram en skötselplan.

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.
A: Förslag på 13 vuxna och 16 kalvar men inventeringen ska avgöra vilket mötet
godkände.
B: 3+3+6 vilket mötet godkände.
18. Hänsynstagande:
Älg. Fortsätter som tidigare.
Kronvilt. Kronviltsgruppen tar kontakt med intilliggande skötesområden för en
samsyn.
19. Jakttidstart:
Älg. Förslag flytta fram älgjaktstarten till 20 oktober. Mötet godkände jaktstarten
20 oktober.
Kronvilt …
20. Frågor rörande eventuell s.k. “ havreälg ” och regler för sådan
- Mötet beslöt ingen förändring mot tidigare, se bilaga 2.
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.

22. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
- Spillningsinventeringen fortlöper. Förslag på att skötselområdet ska ge bidrag till
skogsägare för medel att behandla plantor med repelerande medel.
- Spillningsinventeringen kostar 300kr per ruta vilket mötet godkände.

23. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration
- Hemsidan, 500kr till kostnader för webbhotell och arbetskostnad vilket mötet
godkände.
24. Övriga frågor: Motioner
- Skärserås jaktlag har lagt in en motion om ”Vem tillfaller älgen/kronviltet”, se
bilaga 3. Inget beslut togs i frågan utan det uppmanades att läsa motionen så
återkommer vi i frågan under septembermötet.
- En i mötet menade att de inte ska behöva sitta på ett årsmöte och avgöra om
vilka områden som ska godkännas för registrering inom skötselområdet. Anser att
styrelsen ska ge klara så klara direktiv som möjligt för inom vilket område
registrering ska tillåtas.
Vildsvinsfrågan, olika åsikter, färre vildsvin i söder, varierar över området, lokalt
mycket vildsvin, något mindre även i norr.
En i mötet ansåg att bilderna på hemsidan inte ska behöva visa ett älghuvud i en
blodpöl utan uppmanar till mer trevligare bilder vilket mötet tyckte var en mycket
bra synpunkt och höll med om.
25. Datum för nytt älgmöte/samrådsmöte.
- Måndagen den 24 september i Halahult.
26. Avslut av möte.
-Ordförande Lars Wadmark förklarade mötet för avslutat.

Ordförande Lars Wadmark

Sekreterare Jonas Håkansson

Justeringsman Daniel Wickman

Justeringsman Per Gottfridsson

