
Protokoll fört vid ordinarie älgmöte med Ryssby – Åby Älgskötselområde på
Helgesboskolan den 28 augusti 2006. Kl. 19:00. Närvarande ca 100 personer.

§ 1.
Ordförande Folke Fagerlund tittade tillbaka på ett bra verksamhetsår och såg fram emot nya 
skördar kommande år. Han berörde bland annat spillningsinventeringen med dess 
felmarginaler, redogjorde för samjakt, för och nackdelar med stora jaktlag, bristande 
kommunikation inom jaktlagen samt fem olika problem som kan uppstå jaktgrannar emellan. 
Han poängterade att styrelsen enbart lägger förslag och att jaktlag som inte är närvarande på 
mötet heller inte har någon klagorätt. Härmed förklarade han mötet öppnat.

§ 2.
Till ordförande för älgmötet valdes Folke Fagerlund.

§ 3.
Till sekreterare för älgmötet valdes Ronny Karlsson.

§ 4.
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Villy Svensson
och Karl-Erik Nyholm.

§ 5.
Älgmötet godkände efter strykningar justering av röstlängd t.o.m. punkt 13.

§ 6.
Kallelse har skett genom utskick samt annons i tidningarna Östra Småland och Barometern.
Kallelsen godkändes.

§ 7.
Älgmötet fastställde föreslagen dagordning.

§ 8.
Folke föredrog verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen vilka båda efter att ett 
skrivfel uppmärksammats godkändes och lades till handlingarna.

§ 9.
Revisionsberättelsen föredrogs av Anders  Elowson och godkändes.

§ 10.
Mötet beslutade och fastställde årets resultat och balansräkning.

§ 11.
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§ 12.
Följande jaktlag hade sökt om anslutning till älgskötselområdet. Pikedala 80 ha. Olzongården 
117 ha. Älgmötet beviljade detta.

§ 13.
Med klar majoritet beslutades att Näversjö jaktlag skulle få lämna älgskötselområdet med 
omedelbar verkan.



§ 14.
Älgmötet justerade om röstlängden och de nya jaktlagen är nu röstberättigade. Samtidigt har 
Näversjös jaktlag förlorat sin rösträtt.

§ 15.
Som markägarrepresentant i styrelsen omvaldes Jan Fridström. Som jägarrepresentanter omvaldes 
Agne Persson, Tommy Svensson, Evert Carlsson, Mats Bergh enligt valberedningens förslag. 
Samtliga valdes på 2 år. På 1 år valdes Anders Elowson som ersättare för Sivert Andersson

§ 16.
Till älgskötselområdets och styrelsens ordförande omvaldes Folke Fagerlund.

§ 17.
Till revisorer valdes Jan-Erik Andersson och Ove Aronsson. Till suppleanter valdes Reine 
Johansson och Karl-Erik Nyholm.

§ 18.
Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av 4 ledamöter. Valda blev Bertil Pettersson, Sune 
Johansson, Paul Leandersson , Peter Ustrup med Peter Ustrup som sammankallande.

§ 19.
Anmälan om förändringar av älgskötselområdets och ingående jaktlags omfattning lämnades av 
Magnus Johansson. Stödstorp-Alebo minskar till 1023 ha. Nickebo minskar till 218 ha. 
Olzongården ny 117 ha. Ivan Lorentzon övertar efter Hans Lorentzon och minskar till 118 ha. 
Pikedala ny 80 ha.

§ 20.
Älgskötselplanen som gäller från 2006 till 2008 beslutades ligga kvar tills vidare.

§ 21.
Jakttid och tilldelning fastställdes enligt styrelsens bifogade förslag.

§ 22.
Beslut togs om en totalkvot på 107 älgar samt en fördelning av denna enligt bifogat förslag.
Från den fastställda totalkvoten avräknas Näversjös 3 st. djur. Nettokvot blir 104 älgar.

§ 23.
Beslut om avgiften till föreningen 200 kr per jaktlag enl. förslag. Revisorerna kommenterade att 
vissa avgifter kom in alldeles för sent.

§ 24.
Jaktlag som inte lämnar in sina kalvkäkar skall från 2006 och framåt behandlas enligt styrelsens      
bifogade förslag. 

§ 24 b.
      

Jan Fridström föredrog ett uttalande om viltstängsel längs med E 22. Mötet beslutade enhälligt att 
anta detta.

   



§ 25.
Magnus presenterade de olika utbildningarna som finns att tillgå.
Folke påminde om rapporteringsskyldighet slaktvikter, antal taggar, utlägg samt rapporter. 
Folke föredrog de av styrelsen föreslagna rekommendationerna om vildsvinsskötsel.
Magnus presenterade sammanställning från blanketterna avskjutning allt vilt.
Träningsskjutning: Tokebo Lördagar förmiddag. Helgesbo Lördagar eftermiddag. Söndagar 

förmiddag.

§ 26.

Folke avslutade mötet genom att hälsa den nya styrelseledamoten Anders välkommen.
Folke tackade styrelsen, valberedningen, revisorerna och övriga deltagare.
Själv tackades han för sitt omfattande arbete inom skötselområdet med en stor och varm
applåd från mötesdeltagarna.

Ordf. Sek.

Justeras. Justeras.
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