PROTOKOLL
Protokoll fört vid ordinarie Älgmöte med Ryssby–Åby Älgskötselområde
Datum: Tisdag 28 augusti 2018
Plats: Förlösa
Närvarande: ca 95 jägare och markägare
1. Ordförande Agne Persson hälsade alla välkomna.
2. Till ordförande för mötet valdes Lars-Gunnar Hellström.
3. Till sekreterare för mötet valdes Thomas Sampson.
4. Till att jämte mötesordföranden justera älgmötesprotokollet valdes Peder Davidsson och Willy
Svensson.
5. Beslutades att fastställa den justerade röstlängden.
6. Förklarade sig Älgmötet stadgenligt kallat.
7. Godkändes förelagd dagordning.
8. Styrelsens Verksamhetsberättelse, Agne redovisade jaktåret som gått, verksamhetsberättelsen
godkändes. Ronny redovisade förvaltningsberättelsen, även den godkändes och lades till
handlingarna.
9. Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna.
10. Resultat- och balansräkningar fastställdes och lades till handlingarna.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
12. Agne Persson redovisade ansökningar från nya och avgående jaktlag, samt förändringar i
befintliga, enligt följande:
Nr 53 Hultet läggs till nr 31 Tokebo vars areal blir 1151ha.
Nr 71 Folke Svensson läggs till nr 49 Sporsjö-Fröstingstorp vars areal blir 1136ha.
Nytt jaktlag Maltorp 1:2 38ha Jimmy Angelöv arealen tas ifrån nr 40 Maltorp vars
nuvarandeareal är 325ha.
Nytt jaktlag Figgetorp 514ha Michael Nilsson.
Nytt jaktlag Figgetorp-Latorp 345ha Anders Elling.
Nr 51 Lindsjöskog minskar sin areal med 145ha till 320ha.
Nr 15 Ljungnäs ca 1600 ha lämnar området.
Nr 64 Nyttorp 5:2 70 ha lämnar området.
Efter utsatt tid för jaktlagsändring så har sammanslagningen mellan Nr 71 Folke Svensson
läggs till nr 49 Sporsjö-Fröstingstorp hävts. Mötet beslutade att godkänna delningen. Båda
jaktlagen återgår till sina tidigare arealer.
13. Val av ledamöter i styrelsen. Mötet beslutade följa valberedningens förslag enligt följande:
-

Agne Persson markägare representant, omval

-

Thomas Sampson och Stefan Knutsson omval, Jörgen Wimmer och Jimmy Hernefeldt nyval
på två år, samtliga som jägarrepresentant. Ola Nilsson Jägarrepresentant nyval, fyllnadsval
1 år.

14. Till skötselområdets ordförande för ett år beslutade mötet omval på Agne Persson.
15. Till revisorer för ett år omvaldes Rune Kennerfalk och Petter Karlsson, samt till suppleanter för
dessa omval av Reine Johansson och Andris Nolendorfs.
16. a. Beslutades att valberedningen skall bestå av fem (5) ledamöter.
b. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret omvaldes Paul Leandersson, Anders
Magnusson, Carl Carlsson och Marcus Eriksson. Nyval på Bengt Frank. Paul Leandersson
omvaldes som sammankallande.
17. Regler för Älgjakten, Folke förklarade bakgrunden till styrelsens förslag och arbetet bakom.
Folke nämner även vad konsekvenserna skulle kunna bli om vi upplöste älgskötselområdet mm
(med anledning av inkommen motion).
Agne presenterade Jimmy Hernefeldts motion samt styrelsens kommentar. Styrelsen föreslår
ett tillägg i reglerna för att kunna avbryta jakten om älgobsen pekar på tex lågt kalvantal.
Agne presenterade styrelsens förslag och motförslaget från Treåttingens Jaktlag. Då ytterligare
diskussion ej finnes går mötet till omröstning. Votering yrkas och styrelsens förslag röstas
igenom med majoritet.
Mötet ajournerades för fika.
18. Ändring av bestämmelser godkänndes. – Älgobs skall rapporteras i Vilth under fliken ”viltobs” i
stället för via älgobsblanketten. Reviderad text angående sanktioner godkändes också.
19. Praktiskt älgvårdsarbete, Agne redovisade för det negativa effekter som användandet av
sockerbetor kan medföra. Utfodring kan medföra lokalt högre viltkoncentration, vilket ökar risken
för skogsskador så som barkgnag och övriga skador. Forskning har även påvisat lägre slaktvikter,
och ökat tandslitage. Antalet viltolyckor ökar vid utfodring i närheten av vägar (enligt
olycksstatistik).
20. Beslut om tilldelning. I samband med mötet så lottades tilldelningen bland de 13 jaktlag som
tilldelats egen vuxen enligt det nya reglerna. Aktuell tilldelningslista uppdaterades.
21. Beslut om avgifter, Ronny redovisade att vi ej behöver ta ut någon avgift från jaktlagen i år.
22. Folke visade statistik angående avskjutningen av vildsvin under gångna året. Styrelsen påtalade
även fördelen / vikten av att geotagga fällda grisar i Vilth. Datumen för de gemensamma
vildsvinsjakterna redovisades. Frågan angående att skjuta för annan hund ventilerades.
23. Övriga frågor, Thomas S nämnde den gemensamma Facebook grupp som startats för
intresserade ”Ryssby Åby Äso” Avslutningsvis framförde Agne Persson ett tack till avgående
ledamöterna Lillemor Setting, Sara Ehne och Jan Åkesson samt bad de nya att kort presentera
sig.
24. Då inget mer fanns att föra till handlingarna förklarade Lars-Gunnar 2018 års Älgmötet för avslutat.
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Sekreterare
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Lats-Gunnar Hellström
Mötesordförande
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Justeringsman
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Peder Davidsson
Justeringsman
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