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NORRA FROSTA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2018-03-27
PLATS: HALLARÖDS FÖRSAMLINGSHEM, ANTAL DELTAGARE : 30 ST

§1

Årsmötet öppnas.

Björn Holm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§2
justera

Val av ordf. och sekreterare för mötet, samt val av två personer att jämte ordf.
dagens protokoll samt vara rösträknare.

Till ordförande för mötet valdes Björn Holm.
Till att justera dagens protokoll utsågs Åke Larsson och Kristian Rosengren.
§3

Justering av röstlängd.

Justering av röstlängd tas upp senare om så behövs.
§4

Fråga om kallelsen skett på ett stadgeenligt sätt.

Kallelse har skett inom stipulerad tid via mail alt. post samt på hemsida. Mötet godkände hur
kallelsen skett.
§5

Fastställande av dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.
§6

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Björn Holm läste upp verksamhetsberättelsen, se bil 1, samt redogjorde för resultat- och
balansräkning, se bil. 2 samt budget för 2018, se bil. 3
Mötet godkände verksamhetsberättelsen
§7

Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen lästes upp, revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.
§8

Beslut om fastställande av räkenskaperna.

Mötet godkände resultaträkning samt faställde balansräkning.

2

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§10

Val av ledamöter och suppleanter:
Val av 4 st. ordinarie styrelsemedlemmar samt val av 1 st. suppleant för två år

Valberedningen föreslog omval av Lars Kroon, Leif Cederberg, Mats Nygren och Fredrik Nilsson
som ordinarie styrelsemedlemmar samt Ingemar Lindeberg som suppleant.
Mötet valde de föreslagna
Val av ordförande för ett år
På förslag av valberedningen valdes Björn Holm.
§11

Val av 2 st. revisorer och 1 st. revisorssuppleant för ett år.

Valberedningen föreslog omval på Kenneth Walter och Arne Andreasson som revisorer samt Jonny
Magnusson som revisorssuppleant.
Mötet valde enligt valberedningens förslag.

§12

Förslag och val av valberedning.

Mötet föreslog omval av Kristian Rosengren, Tomas Modig och Tobias Magnusson.
Mötet valde de föreslagna. Till sammankallande utsågs Kristian Rosengren.

§13

Anmälan av förändring av älgskötselområdet eller av något i detta ingående

Jaktområdens omfattning
¤ Jaktlag 12, Toftaröd – Stavaröd, tillkommer Hädensjö 1:10, 10 ha. ( fastigheten är ej med i Äso
tidigare)
¤ Jaktlag 4, Hjällaröd, sammanslagning med jaktlag 29 och 31, tillsammans 377 ha
¤ Jaktlag 38, Jonstorp, tillkommer Prästgårdsmarken, Hallaröd 4:1 och 5:1, 70 ha.
(Ej med i äso tidigare)
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¤ Jaktlag 14, Kjell-Åke Nilsson, tillkommer Gunnarp 5:4 och 5:5, Ella 2:7 och 3:9 samt
Tjörnarp 3:8, tillsammans 37 ha. (Ej med i Äso tidigare)
¤ Jaktlag 10, Tockarp- Vittseröd, ändrad areal till 420 ha, (355 ha)
¤ Jaktlag 39, Holma, tillkommer Rörums Holma 1:21 och 1:22. 1 ha ( Ej med i Äso tidigare)

§14

Fråga om anslutning av nya jaktlag.

Mötet godkände förändringarna enligt & 13
§15

Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och fördelning av
dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen, samt fastställande av
eventuellreservkvot.
Älgobs – Avskjutning/ övrig avgång- Inventering på spårsnö

Björn Holm redovisade 2017- års älgobs, avskjutning och övrig avgång samt 2018 års
inventering på spårsnö.
Styrelsens förslag avskjutning och jakttid 2018:
Jakttid: Lördag den 27/10 - söndag den 16/12.
Avlysningsjakt på : 1 stor tjur med 5 eller fler taggar på ena sida.
1 liten tjur med max 1 tagg på ena sidan.
2 mindre hondjur utan kalv.
Kalvar: 1 av dubbelkalvar tillåtna under hela jaktperioden, max
4 kalvar.
Mötet diskuterade höstens jakt ingående, några ansåg att vi skulle ställa in årets jakt.
Bernt Olof Nilsson föreslog att begänsa tiden för jakten på hondjur och när hondjuren är
fredade även skjuta enkelkalv . Antal djur enligt styrelsens förslag.
Johan Jönsson föreslog att hondjur fredas, för övrigt enligt styrelsens förslag.
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Vid försöksvotering/ handuppräckning fick styrelsens förslag 15 röster, Bernt-Olofs 3 röster och
Johans 5 röster.
Ordföranden föreslog att styrelsens förslag skall gälla, mötet antog förslaget.
§16

Regler för älgjakten utöver de i stadgarna §8 angivna.

Björn Holm redogjorde för reglerna. Mötet godkände dessa. Se bil. 4
§17

Praktiskt älgvårdsarbete, älg inventering, skadeförebyggande åtgärder.

Se § 20
§18
åtgärder.

Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och andra

Styrelsens förslag: 200:- per röst.
Nuvarande: 250 :- per jaktlag.
Björn Holm och Bengt Rosenberg presenterade styrelsens förslag.
Mötet antog styrelsens förslag 200:- per röst.
§19

Förslag till ändring av stadgar

Att läggas till under:
§8 Föreskrifter för älgjakten.
Styrelsen äger rätt att under pågående jaktperiod, när omständigheterna så påkallar, fatta
beslut om att avbryta jakten helt eller delvis.
Jaktlag som inte, trots påminnelse via e-post/sms eller telefon, förbiser att utföra och lämna
in de i ”Jaktledarens komihåglista” begärda uppgifterna, kommer att få sin tilldelning
indragen nästkommande jaktsäsong.”
Björn Holm redogjorde för styrelsens förslag.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
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§20

Övriga frågor

a: Verksamhet för 2018/2019
Höstmöte.
Inventering på spårsnö.
Arbetsgrupper :” Störningar av hundar under älgbrunsten” samt ”Vildsvinsutfodringens påverkan på
älgstammen”. Även uppstart av arbetsgrupp ” viltvård ” föreslogs.
Mötet godkände förslag till verksamhet.
b: Övriga
Inga övriga frågor togs upp.
§21

Mötets avslutande

Björn Holm tackade för kvällen och avslutade mötet.

Lars Kroon

Björn Holm

Sekreterare

Ordförande

Justeras

Åke Larsson

Kristian Rosengren

