
     

PROTOKOLL 

  
 

Protokoll fört vid ordinarie Älgmöte med Ryssby–Åby Älgskötselområde  

Datum: Måndag 31 augusti 2015 

Plats: Nickebo 

Närvarande: 71 jägare och markägare 

1. Ordförande Agne Persson hälsade välkomna, och redovisade från ÄBI som introduktion. 

2. Till ordförande för mötet valdes Folke Fagerlund. 

3. Till sekreterare för mötet valdes Lillemor Setting. 

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, Älgobs, ålder på skjutna älgar under jaktåret redovisade av 
Agne. Tomas Mattison redovisade vad Vildsvinsgruppen har jobbat med.  Vad kan vi göra för 
att effektivisera jakten på gris, hur skyddar vi åkrarna bäst var frågor som ställdes. Rapport har 
inkommit på att rapsen har blivit hårt betad i år, verkar vara där det är hybridraps, men fler 
observationer behöver redovisas för ett säkert svar.  Förvaltningsberättelsen redovisades med 
ett resultat på – 1 263,91 kr och kassabehållning på 66 909,54 och lades därefter med 
godkännande till handlingarna.  

9. Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 

10. Resultat- och balansräkningar fastställdes och lades till handlingarna. 

11. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. 

12. Agne Persson redovisade ansökningar från nya och avgående jaktlag, samt förändringar i 
befintliga, enligt följande: 

Häggemåla med ca 354 ha går över till Mönsterås, Tombo minskar med ca 30 ha som går över 
till Möre, Helgesbo minskar med 200 ha, Slakmöre minskar ca 74 ha som går över till Kåremo-
Fjätebro. 

 

13. Val av ledamöter i styrelsen på två år företogs enligt följande: 

- Folke Fagerlund, nyval som ledamot och markägarrepresentant. 

- Ronny Karlsson, Niklas Rastad, Lillemor Setting omval, samt Torbjörn Månsson nyval, 
samtliga som jägarrepresentant. Kenneth Karlsson, Lars Andersson hade undanbetts sig 
omval.  

14. Till skötselområdets ordförande för ett år omvaldes Agne Persson. 
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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 fyra (4) ledamöter. 

b. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret omvaldes Paul Leandersson, Peter 
Ustrup, Anders Magnusson och Carl Carlsson, med Paul Leandersson som sammankallande. 

17. Regler för Älgjakten, fastställdes enligt styrelsens förslag. Vi har samma regler som Möre har. 
Fråga ställdes på hur man hanterar om påskjuten utanför Ryssby-Åby ÄSO älg går in och 
lägger sig på Älgskötselområdets område. Älgen räknas av från de påskjutande jaktlagen, vill 
jaktlaget där älgen föll behålla den får de betala fällavgift. Vid oklarheter ring 
jaktvårdskonsulenten. Vedby Viltmottagning har fått frågan om de kan hjälpa till att ta hand om 
djur vid felskjutningar. Så fort vi fått svar kommer det att meddelas på hemsidan. 

18. Praktiskt älgvårdsarbete, och skadeförebyggande åtgärder. Skjuta bort fler rådjur, och arbeta 
med foderskapande åtgärder. 
 

19. Styrelsens förslag om tilldelning till de i skötselområdet ingående jaktlagen godkändes. 14 
hondjur, 6 tjurar och 30 kalvar ska skjutas enligt skötselplanen. Ko med kalv gör mest skada, 
Vinterstammen ska bestå av så mycket vuxna djur som möjligt. 

20. På förslag från kassören, beslutade Älgmötet att för innevarande år inte ta ut någon administrativ 
avgift av jaktlagen. Frågan om avgift eller ej kommer att beslutas årsvis. Fällavgift 1000:- vuxna 
djur, 100:- för kalv. 

21. Övriga frågor, frågan om avskjutning av tjurar togs upp, då inga beslut kan tas på detta möte 
beslöts att skjuta upp det till förberedande älg mötet 2016. 

22. Avslutningsvis framförde Agne Persson ett tack till avgående styrelse ledamöterna Kenneth 
Karlsson och Lars Andersson, då de ej var närvarande skickades blommor med bud som framför 
styrelsen tack, och tackade Folke Fagerlund, för hans säkra sätt att leda mötet, samt avslutade 
därefter 2015 års Älgmötet. 

 
 

       Rockneby som ovan          
  

EEEEEEEE..    
Lillemor Settting      
Sekreterare      
 
 
 
EEEEEEEEE  EEEEEEEEE.  EEEEEEEEE. 
Folke Fagerlund    Willy Svensson  Peder Davidsson   
Mötesordförande   Justeringsman   Justeringsman 
 

 

 

 

   

 


