Styrelsemöte Halasjöbygdens Älg och Kron skötselområde
200623

Närvarande: Lars Wadmark, Fredrik Mårtensson, Henrik Lindell, Emma Nordal, Ingmar Gyllström,
Håkan Edvarsson, Anders Svensson. Från valberedningen närvarade Anders Karlsson, Alf Blåder.
Alf hälsar välkomna och presenterar lite om Ringamåla skytteförening eftersom mötet hålls i deras
lokaler.
1. Öppna mötet
- Vice ordförande Anders Svensson öppnar mötet.
2. Utse ordförande, sekreterare och justeringsman för dagens möte.
- Anders Svensson väljs till ordförande, Henrik Lindell till sekreterare och Emma Nordal
väljs att justera protokollet.
3. Dagordning.
- Dagordningen godkänns.
4. Föregående möte, eventuella restpunkter.
- Protokoll från förra mötet har inte skickats ut, detta bedöms inte nödvändigt.
Förtydligande av stadgarna som vi tidigare haft uppe förbereds inför nästa möte.
5. Ekonomi-aktuellt läge.
- Kassan idag är på lite drygt 28000 kr. En medlemsavgift saknas. Ännu ingen faktura för
jaktvakt år 2019.
6. Årets aktiviteter och möten. Datum, plats och förberedelser.
- Genomgång av viktiga datum 2020-2021.
Styrelsemöte 26e Augusti (Digitalt)
Styrelsemöte 7e December (Digitalt)
Styrelsemöte 7e Januari (Fysiskt)
Älgmöte 21 September.
Årsmöte 25e Januari.
Alla möten klockan 19.00. Ingmar bokar lokal till Älgmöte och Årsmöte. Anmälan till
dessa krävs och görs på lindell_henke@hotmail.com till Henrik. Obs _ mellan lindell och
henrik. Anmälan bör vara inne senast en vecka innan det aktuella mötet.
7. Status och hektar per jaktlag efter förändringar inför jaktåret.
- Skötselområdets totala areal diffar ungefär 600-800 Ha mellan våra beräkningar och
Länsstyrelsens. Enligt Länsstyrelsen har vi 14657 Ha, enligt våra beräkningar bör det vara
mellan 15200-15600. Fredrik och Lars tittar på varför det skiljer så mycket. Länsstyrelsen
har även gjort kartor över skötselområdena.
8. Skötselplan och tilldelning.
- Skötselplan görs enligt vår beräkning av areal. Anders Karlsson är behjälplig, efter mall på
Länsstyrelsens hemsida. 2,5 älg/1000 Ha anser vi inte vara tillförlitligt på grund av för lite
pinnar att räkna samt regnigt och blåsigt väder. Betskador inventering tyder på högre
stam än spillnings inventering även om en sådan inte är gjord i vårat område senaste
året.
- Förslag till skötselplan färdigställs av Anders Karlsson. Planen stäms av med Anders S och
skickas sedan till övriga styrelsen för eventuella synpunkter.

9. Arbetsfördelning i styrelsen.
a. Jaktvakt- Fredrik
b. Avskjutningsrapporter- Ingmar
b 1. Älg och kronvilt löpande- Fredrik
b 2. Övrigt vilt sammanställning efter jaktsäsongen viltdata- Ingmar
c. Spillningsinventering- Håkan
d. Älgobs. Regler och hantering- Emma
e. Adresslista/kontaktlista till jaktlagen- Emma
f. Sms-grupp styrelsen- Henrik
10. Nästa möte, punkter att förbereda.
- 26/8 Anders S förbereder.
11. Övriga frågor.
- Lars meddelade att han väljer att lämna styrelsen och ordförandeskapet vilket alla
beklagade. Skulle han vilja så har han fortfarande kvar en plats i styrelsen.
- Lars menade att frågan hanterats felaktigt av valberedningen och var besviken på hur
processen gått till. Bl. a. hade Lars begärt att få prata med alla medlemmarna i styrelsen
men menade att han inte hann det, innan det var för sent.
- Valberedningen var av en helt annan åsikt där de menade att man hade väntat med
information, men att det ändå inte hände någonting och att en förändring av
styrelsearbetet behövdes.
- Styrelsen beslutade att utse Anders Svensson till att överta arbetsuppgifterna som
ordförande för älgskötselområdet efter Lars Wadmark.
12. Mötet avslutas.
- Ordförande Anders Svensson avslutar mötet.

