PROTOKOLL
Protokoll fört vid ordinarie Älgmöte med Ryssby–Åby Älgskötselområde
Datum: Tisdag 29 augusti 2017
Plats: Nickebo
Närvarande: 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 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, 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:
Tokebo ökar med 2 hektar, Skubbetorp ökar med 40 hektar, Mossen ökar med 15 hektar.
Nya jaktlag 59 Sjöbo Östra, 80 Sjöbo Västra.
13. Val av ledamöter i styrelsen på två år företogs enligt följande:
-

Folke Fagerlund markägare representant, omval

-

Ronny Karlsson, Niklas Rastad, Lillemor Setting, Torbjörn Månsson omval, samtliga som
jägarrepresentant. Sara Ehne Jägarrepresentant nyval, fyllnadsval 1 år.

14. Till skötselområdets ordförande för ett år omvaldes 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 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, motionerna som inkommit från Mossen jaktlag och Ljungnäs jaktlag gick
igenom av motionärerna. Agne gick igenom reglerna som vi har idag. Stefan Ivarsson talade för
förslaget som mötet föregående år röstade igenom. Agne redovisade för och nackdelar med
motionen. Diskussion mellan motionärerna och styrelsen föregicks. Reglerna 2 – 13 godkändes
av mötet. Omröstning av motionen Tillåtna djur begärdes och genomfördes med röstsiffrorna 51
för alternativ 1 att behålla förra årets beslut, och 24 för alternativ 2 att ändra enligt motionen
som inkommit. Mötet ajournerades klockan 20:20 för rast, mötet upptogs igen klockan 20:40.
18. Ändring av bestämmelser godkänndes. – motioner till Älgmötet skall vara styrelsen tillhanda
senast 30 juni, § 6 kallelse till älgmöte kommer fortsättningsvis ske via e-post till jaktledarna.
§ 9 inrapporteringsperioden ändras till 1 juli – 31 juni, rapporten ska vara Vilth eller styrelsen
tillhanda senast den 30 juni, gäller rådjur, vildsvin mm. Statistiken i Vitlh blir öppen för alla inom
älgskötselområdet som har inloggning till Vilth.
19. Praktiskt älgvårdsarbete, Agne redovisade älgbetesinventering, betskador mm.
20. Beslut om tilldelning, 1 tjur per jaktlag, i övrigt se tilldelningsrapporten som alla har fått, Ett jaktlag
har fått 1 djur avdraget.
21. Beslut om avgifter, Ronny redovisade att vi ej behöver ta ut någon avgift från jaktlagen i år.
22. Vildsvinsgruppen Peter Ustrup hade en redovisning om att gruppen haft 3 möten, sista mötet var i
Kåremo med ca 45 deltagare.
23. Övriga frågor, Folke pratade om Älgobs och viktigheten i att redovisa de djur man ser, gäller även
hjort och lodjur. Agne bad Sara Ehne att presentera sig. Avslutningsvis framförde Agne Persson
ett tack till avgående ledamot Tomas Mattison. Sedan tackade han Lars-Gunnar Hellström, för
hans säkra sätt att leda mötet med en blomma.
24. Lars-Gunnar förklarade 2017 års Älgmötet för avslutat.
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