Styrelsemöte 21/9 2020
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.
- Djurtorps jaktlag lämnar älgskötselområdet och går till Ronneby.
5. Ekonomi- Aktuellt läge.
- Fredrik går igenom ekonomin, cirka 26900 i kassan. Oförändrat sedan senaste mötet.
6. Frågeställningar och synpunkter från medlemmarna efter utskicket.
- Här har inte mycket inkommit men det som väl gjort så är som följer.
Mikael Olsson röstar för att jakten på älg avslutas lördag 5e december.
Jonas Håkansson röstar för att jakten på älg avslutas lördag 5e december.
7. Spillningsinventering, inventerare.
- Inga förslag på inventerare har inkommit. Håkan Edvardsson har uppgett att han kan ta
på sig att inventera berörda rutor.
8. Status på arealer och hektar per jaktlag. Fråga från Mikael och Dan Olsson Persgärde.
- Mikael Olsson och Dan Olsson undrar varför ingen älginventering gjordes samt varför
inte de 114 Ha som Mikael Olsson uppgett skulle adderas till hans areal och dras av från
Håkan Edvardsson blivit infört i respektive jaktlags arealer. Svaret på älginventeringen är
att denna är gjord och den finns i älgskötselplanen. Nu ligger älginventeringen ute på
hemsidan för medlemmarna att läsa. Angående hektar så konstaterar styrelsen att 114
Ha skall rättas till och flyttas från Håkan till Mikael. Vi påminner återigen att arealerna
måste uppdateras innan sista december. Det är lika viktigt att rapportera när areal
försvinner som när det kommer till.
9. Övriga frågor
- Länsstyrelsen har kommit med information till jaktledarna som dessa bör förmedla till
sina jaktlag angående Corona, svinpest och avmagringssjuka.
Ändring i stadgarna för olovligt fällt vilt eller felskjutning av den sorten som uppkom den
senaste säsongen yrkar styrelsen på dubbel fällavgift. Detta skall ske när vilt fälls dag
efter avslutad jakt eller senare. Detta gäller både älg och kronvilt. Jaktledarna måste se
till att vara uppdaterade på avskjutningen inför varje jaktdag.
Vad som ska ske vid större areal förändringar inom 3 års perioden. Denna fråga passas
vidare till Älg-gruppen att ta fram förslag på. Henrik kontaktar Patrik för att meddela han
denna information.
10. Mötet avslutas.
- Ordförande förklarar mötet för avslutat.

