
Kallelse till älgmöte

Styrelsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde kallar härmed ditt jaktlag inkl markägare 
till ordinarie älgmöte måndagen den 27 augusti 2007 klockan 19.00 på Helgesboskolan.

Det utgår endast en kallelse per jaktlag varför det är ditt ansvar att övriga medlemmar i
jaktlaget samt samtliga markägare blir kallade. Det är också ditt ansvar att dina jägare 
och markägare är underrättade om vilka frågor som kommer upp på älgmötet och 
vilken information som styrelsen lämnar med årsmöteshandlingarna. Styrelsen uppmanar
jaktlagen att komma med så många medlemmar i jaktlagen och markägare som möjligt. Det är
på älgmötet vi bestämmer hur vi vill ha älgjakten. Samtliga medlemmar i jaktlagen har 
yttrande och förslagsrätt samt i frågor som rör älgskötselplanen gäller samma sak även 
markägare som har arrenderat ut sin mark.

Fika kommer att serveras till en kostnad på 20 kr per person. 

Varje jaktlag som har anslutit sig före 1 april 2007 har en röst per påbörjat 400-tal hektar och 
röstning kommer att ske med röstkort. Dessa delas ut vid ankomsten till respektive jaktlag. 
Var gärna överens innan ni kommer till mötet vem eller vilka som får utöva er rösträtt. I 
personvalsfrågor kommer sluten omröstning att genomföras.

Till denna kallelse bifogas älgmöteshandlingarna. Tag med dessa till mötet, eftersom vi 
av kostnadsskäl inte kommer att tillhandahålla extra handlingar vid älgmötet. Vi har 
dock för avsikt att lägga ut en del av handlingarna på vår hemsida www.ryssbyabyaso.se 

Vi vill passa på och påminna om att i de fall att jaktlagen har bytt jaktledare/kontaktman eller 
att denne har flyttat, bytt eller fått e-postadress, fått nytt telefonnummer inkl mobil är vi 
tacksamma för att dessa ändringar fortlöpande lämnas till Agne Persson Tombo 215, 380 31 
Läckeby som har uppgiften att hålla registret a-jour. 

Varmt välkomna.
Böle den 5 augusti 2007

Folke Fagerlund
Styrelsens ordförande

Bilagor:
 Föredragningslista
 Resultaträkning
 Verksamhetsberättelse
 Röstlängd
 Förslag på regler för älgjakten
 Förslag till tilldelning för jaktlagen

http://home.swipnet.se/ryssby_algskotselomrade/index.htm
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