Dagordning vid ordinarie älgmöte med Ryssby-Åby Älgskötselområde
den 27 aug 2007 klockan 19.00 på Helgesboskolan
1.
Mötet öppnas
2.

Val av ordförande för älgmötet

3.

Val av sekreterare för älgmötet

4.

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

5.

Justering av röstlängd

6.

Fråga om kallelse har skett på rätt sätt

7.

Fastställande av dagordning

8.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser (bifogas)

9.

Revisorernas berättelse

10.

Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.

Fråga om anslutning av nya jaktlag samt anmälan om förändringar av
älgskötselområdet och av några i detta ingående jaktlags omfattning

13.

Val av fem ledamöter i styrelsen varav en ska vara markägarrepresentant och fyra
jägarrepresentanter

14.

Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens ordförande

15.

Val av två revisorer och två suppleanter

16.

Val av valberedning
a. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
b. Val av ledamöter i valberedningen samt sammankallande

17.

Fråga om älgskötselplan (nuvarande gällande t o m 2008)

18.

Förslag på tillägg på §8 i bestämmelserna
1. Jakten inom älgskötselområdet bedrivs i jaktlag. Inom varje jaktlags område skall jakten ske som om
jaktområdet utgjorde eget licensområde. Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande
jaktlag. Alla berörda jaktlag skall ha egen tilldelning kvar när samjakten inleds. Vid sådan samjakt
skall fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på sätt som de kommit överens om.

19.

Regler för älgjakten utöver de som är angivna i § 8 i bestämmelserna (förslag bifogas)

20.

Beslut om tilldelning (förslag bifogas)
a. Total kvot i älgskötselområdet (Frågan föreslås att bordläggas till efter att styrelsens
förslag till tilldelning per jaktlag är behandlad)
b. Tilldelning till de i älgskötselområdet ingående jaktlagen

21.

Inventeringar mm

22.

Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration mm. Förslag 200 kr för
samtliga jaktlag.

23.

Vildsvinsgruppen har ordet

24.

Viltdata.se

25.

Övriga frågor
a. Utbildning, b. Rapporteringsskyldighet, c. Avskjutningsstatistik allt vilt, d.
Träningsskjutning, e. Troféer, käkar, viktuppgifter samt rapporter om sjuka älgar

26.

Mötet avslutas

