Styrelsemöte 26/8 2020 digitalt.
Närvarande: Anders Svensson, Henrik Lindell, Emma Nordal, Fredrik Mårtensson och Ingemar
Gyllström.
1. Öppna mötet.
- Ordförande Anders Svensson öppnar mötet.
2. Utse ordförande, sekreterare och justeringsperson för dagens möte.
- Anders valdes till ordförande, Henrik till sekreterare och Emma valdes att justera
protokollet.
3. Dagordning.
- Dagordningen godkänns.
4. Föregående möte, eventuella restpunkter.
- Inga restpunkter från föregående möte.
5. Ekonomi- Aktuellt läge.
- Fredrik går igenom ekonomin, cirka 26900 i kassan. Per-Åke Edvardsson hade ej betalt
medlemsavgiften men har istället begärt sitt utträdde.
6. Älgmöte 21 september. Skall detta genomföras och i så fall hur?
- En enig styrelse beslutar att mötet är inställt pga corona. Vi skulle gärna haft ett möte
med medlemmarna men i dagsläget är det inte säkerhetsmässigt försvarbart att hålla.
Anders sätter ihop en skrivelse angående detta.
7. Status på arealer och hektar per jaktlag. Fastställa listan. Tilldelning.
- Djurtorp har ej återkopplat angående deras eventuella flytt till Ronneby.
Bökemåla har utgått men deras areal är kvar i skötselområdet tills sista december.
Ca 600Ha skiljer nu våra beräkningar kontra Länsstyrelsens. Fredrik fastställer listan
angående tilldelning. Anders pratar med Otto och Roland om hur dom ser på sin
eventuella jakt på vuxna älgar. Beslut om detta tas på nästa möte.
8. Skötselplan och tilldelning. Återkoppling från ÄFO-mitt.
- Länsstyrelsen har godkänt skötselplanen.
9. Övriga frågor
a. Informationsbehov/hemsidan.
- Skötselplan kommer publiceras på hemsidan. Medlemmarna bör läsa igenom kom ihåg
listan.
b. Spillningsinventering- mail från Roland.
- Vi vill fortfarande ha kvar samma spillningsinventering som nu. Det kan vara bra om det
är någon med anknytning till de rutor som skall inventeras. Anders kollar med Roland
vilka som har jakten i berörda områden. Bra om någon som känner sig intresserad
anmäler sig frivilligt. Detta görs till Håkan Edvardsson.
c. Påkörd älg.
- 15e augusti kördes en älgtjur på vid E22an avfart Karlshamn östra. Ingemar för in detta i
viltdata.
10. Mötet avslutas.
- Ordförande förklarar mötet för avslutat.

