Årsmötesprotokoll Halasjöbygdens Älg & Kronviltsskötselområde
Halahult 28/1-2019
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte
ordföranden justera protokollet.
- Mötet valde Lars Wadmark som mötesordförande och Jonas Håkansson som
sekreterare.
- Att justera mötesprotokollet valdes Otto Ottosson och Erling Olsson.
2. Justering av röstlängd.
- Röstlängden är 146 röster av 201 möjliga. 18 jaktlag var närvarande på mötet.
- 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.
5. Styrelsens verksamhets - och förvaltningsberättelse.
- Mötesordförande läste upp verksamhets- och förvaltningsberättelsen, bilaga 1.
Mötet godkände verksamhets- och förvaltningsberättelsen.
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 av följande. Fällavgift för 2018
har ej inbetalts till Länsstyrelsen varför vi saknar en verifikation, samt att det
framgår ej i balans- och resultaträkningen att detta är en leverantörsskuld till
Länsstyrelsen. Vidare har vi granskat kassa och bankkonto som befunnits i
god ordning. Vi tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs. Vi
tillstyrker att Halasjöbygdens Älgskötselområdes styrelseledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Mötet godkände revisionsberättelsen.
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
- Kassören redovisade resultaträkning och balansräkning, se bilaga 2.
- Mötet godkände resultat och balansräkningen.

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 skulle vara oförändrat, dvs 7 st.

10. Val av ledamöter på 2 år i styrelsen i tur att avgå: Christan Paradis, Roland
Svensson och Ola Persson.
Fyllnadsval 1 år Jonas Håkansson.
- Nyval Henrik Lidell, Omval på Roland Svensson och Ola Persson, Ingemar
Gyllström valdes istället för Jonas Håkansson.
11. Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens
ordförande: Nuvarande Lars Wadmark.
- Mötet beslöt omval av Lars Wadmark som Ordförande.
12. 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 att Alf Blåder ersätter Anders Truedsson och omval på Anders
Karlsson.

C: Val av: Kontrollanter: Nuvarande: Håkan Edvardsson, Erling Olsson,
Andreas Arvidsson och Joakim Granhof.
- Mötet godkände omval på samtliga.

-

-

D: Val av 3 skogsrepresentanter för Skötselplan Älg, Kronvilt.
Nuvarande Ola Persson. Jonas Håkansson och Otto Ottosson
Mötet valde Roland Svensson istället för Jonas Håkansson och omval på Ola
Persson och Otto Ottosson.
.
E: Val Kronviltgruppen.
Nuvarande Lars Wadmark, Jens Nordahl, Calle Berntsson, Sigurd
Persson, Björn Hansson, Joacim Granhof och Ola Persson.
Mötet beslöt att lägga Kronviltsgruppen vilande och låta frågor omkring
Kronviltet skötas av styrelsen.

13. Beslut om avgifter till älgskötselområdet
- Förslag från styrelsen att höja medlemsavgiften med 50 kr till att bli 300 kr per
jaktlag vilket mötet godkände.
- Nyregistering bestämdes att vara 500kr för varje nytt jaktlag.
14. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående
jaktområdens omfattning.
- Se bilaga 3. Mötet godkände förändringarna.
- Mötet beslöt att styrelsen har beslutanderätt om något jaktlag från BräkneHoby kommer in med ansökan om att vara medlem i Halasjöbygden.

15. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
- Se bilaga 3.
- Mötet godkände de nya jaktlagen.

16. Fråga om
A: älgskötselplan
- Älgobsen redovisades. Oroväckande lite kalvar. Älgobsen visar mycket låg
reproduktion 0,3 mot vanliga 0,7. OBS per mantimme visar att älgstammen är
mindre mot tidigare år.
Olika åsikter och förslag som kom upp
- Förslag om ingen älgjakt.
- Vi inväntar spillningsinventeringen.
- Hålla inne med vuxenjakten och enbart fälla kalv.
- Endast bedriva skyddsjakt.
- Vi måste ta hänsyn till skogsägare och eventuella skogsskador om älgjakten
ställs in.
- Krav är att det ska fällas minst 50% kalv.
- Ändra samrådsmötet till sista halvan av april efter spillningsinventeringen då
det även stäms av med skogsägare och därefter ta beslut om avskjutningen.
- Hur står det till med älgförekomsten i angränsade älgskötselområden.
- Vi har ont om kalvar och ändå förlänger vi kalvjakten till januari ut vilket lirar
sämre med att vi nu sitter här och pratar om att ställa in jakten nästa säsong.
- Mötet beslöt om ett extra möte och samrådsmöte när spillningsinventeringen
är gjord i april
- Mötet beslöt att styrelsen får som uppgift att avvakta till efter aprilmötet med
att bestämma skötselplanen.
B: kronviltskötselplan
- Planen ligger kvar som tidigare.
Olika åsikter och förslag som kom upp
- Skadorna är omfattande och inte hållbara, något måste göras och det nu.
Sockerbetor har visat sig vara en orsak till att Hjortar gnager bark och borde
vara förbjudet.
- Förespråka att vi har en dialog mellan jaktgrannar om att vara återhållsamma
med att lägga ut betor eller helt låta bli.
- Vad har vi gjort för att Hjortarna inte ska göra någon skada?
- Tanken var en gång att försöka spränga grupperna till att de blir mindre.
- Grupperna av hjortar är mindre än de varit på flera år.
- Avskjutningen är låg.
- Vore bra om Kronviltskötselområdet ska vara större för att lättare förvalta
stammen och få rätt på problemen.
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.
- Frågan om antal älgar är bordlagd till mötet i april.
- Kronvilt ligger kvar enligt plan dvs 3 hjort 3-9 taggar, 1 hjort 10 taggar eller
mer, 4 hindar och 4 kalvar

18. Hänsynstagande:
Älg. Forsätter som tidigare.
Kronvilt. Fortsätter som tidigare. Styrelsen har som uppgift att ta kontakt med
intilliggande skötselområden för att söka en samsyn om skötseln framöver.

19. Jakttidstart:
Älg
- Mötet beslöt att jaktstarten ska börja 19 oktober.
Kronvilt.
Kalv och hind
Hjort 3-9 taggar
Hjort 10 taggar eller mer

16/8
19/10
1/11

20. Frågor rörande eventuell s.k. “ havreälg/hjort ” och regler för sådan jakt samt
rätten till.
- För ett fällt djur ska halva djuret gå till markägaren och andra halvan till
sköteslområdet. Vill man köpa skötselområdets andel kostar den 50 kr/kg.
Viltskaderapports manual finns att tillgå.
21. Till sådan jakt fälld älg ävensom rätten till älg som enligt jaktförordningen 34 § får
behållas av jakträttshavaren (exv. “trafikälg “ )
-

Fördelas lika som tidigare, går efter naturvårdsverkets regler.

22. Regler för älgjakten utöver de i p.18 angivna
- Inga, allt regleras i p 18
23. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
- Spillningsinventering fortlöper som tidigare.
- Träna hundar i problemområden.
- Mötet beslöt att rekommendera att inte lägga ut sockerbetor.
- Eventuellt anlägga viltåkrar.
24. Övriga frågor:
-

Motion om att förändra tilldelning på jakt av Kronvilt från Djurtorps Jaktlag
visades för mötet. Mötet beslöt att ge avslag på motionen.
Alf Blåder uppmannade till att inte lämna in hela käkhalvan utan att skära bort
de delar som inte behövs. Var noga med namnlappen så den är läslig.
Hur är läget på vildsvinen? flera menade att det är rikligt med vildsvin i
området.
Inbetaltningar antingen swischa eller bankgiro. Fällavgifter ska betalas senast
7 dagar efter djuret är fällt.
Blanketter som delas ut i oktobermötet, räcker det inte att vi har det på vår
hemsida så var och en kan hämta informationen. Mötet godkände förslaget.

25. Datum för nytt älgmöte/samrådsmöte
- Nytt datum beslutar styrelsen.

26. Avslut av mötet
- Jonas Håkansson och Christian Paradis avtackades för sitt arbete inom
styrelsen.
-

Mötesordförande Lars Wadmark förklarade mötet för avslutat.

Ordförande Lars Wadmark

Sekreterare Jonas Håkansson

Justeringsman Otto Ottosson

Justeringsman Erling Olsson

