Protokoll fört vid årsmöte med Häråns Älgskötselområde 2020-09-23
Plats: Fryele församlingshem
Närvarande: enl. separata listor

1 Ordf. Jan P. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2 Till Ordf. för mötet valdes Jan P., Sekr. Bertil N., Justeringsmän Boris Bergqvist och Ingvar
Gustavsson
3 Justering av röstlängd beslutades göras vid behov.
4 Beslutades att kallelsen utskickats i rätt tid.
5 Dagordningen fastställdes och godkändes.
6 Verksamhetsberättelsen var utskickad i samband med kallelsen, mötet beslutade godkänna
detsamma.
7 Boris B. redogjorde för den ekonomiska ställning, behållningen idag är 5 322:kr.
7a Revisorernas berättelse upplästes, och godkändes av årsmötet.
8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.
9 Till Ordf. för kommande år valdes Jan Petterson. Ledamöter: Rolf Böhn, Ingvar Gustavsson, har
ett år kvar, liksom ersättarna: Boris Berqvist, ersättare Peter Karlsson som repr. för LRF. Omval
gjordes på 2 år som ordinarie: Bertil Nilsson, ersättare: Roger Gustavsson, Freddie Jonsson på 2 år.
10 Som revisorer valdes Stefan Wretstig, och Joakim Wretstig, ersättare, Andreas Hammarström
och Gösta F.
11 Som Webbmaster valdes Pontus Hörberg, Varje jaktlag skall förse Pontus med uppgifter om
kontaktperson, lämpligen jaktledaren, vilket sedan läggs ut på hemsidan. Uppmanades även till
alla , att maila in bilder från höstens älgjakt, för utläggning på hemsidan.
Som ansvarig för Viltdata och medhjälpare till hemsidan, valdes Kurt Bergqvist.
12 Beslutades att oförändrad avgift skall uttagas av resp. jaktlag med min 100:kr eller, 0.50:kr/hktr.
om arealen överstiger 200 hktr. Inbetalning skall ske till kassör Boris B. efter anmodan från honom.
Beloppet skall användas till ers. för hemsidan, samt övriga kostnader som kan uppstå under året.
13 Inga förändringar av skötselområdet är gjort som påverkar föreslagna avskjutningsplan..
14 Ordf. redogjorde för reviderade älgskötselplanen, vilken godkänts av länsstyrelsen .
15 Ordf. redogjorde muntligt, av styrelsen föreslagna avskjutningsplanen för kommande älgjakt,
som kommer utsändas till jaktlagen efter revidering för Mjöhult/Stubbasjö .

Årsmötet beslutade följa avskjutningsplanen, för årets älgjakt.
Avstämning av jakten och observationer, kommer göras av styrelsen i mitten av nov. för om
behövligt, justera avskjutningen genom ev. extra tilldelning, alternativt omfördela avskjutningen.
16 Beslutades att avskjutningen för kommande säsong för vuxna djur är, han – hondjur, enligt
avskjutningsplanen, samt minst 50 % kalvavskjutning. Inga restriktioner på taggantal..
Fälld älg skall rapporteras senast 2 dgr. efter att den fällts, till Kurt Bergqvist, samt Webbmastern
Pontus H., via Häråns ÄSO:s hemsida, och ev. mail till Kurt B. samtidigt, för inläggning i viltdata .
Älg-obsen skall rapporteras till Kurt Bergqvist senast 30 dgr. efter jaktens början, där Kurt sedan
lägger in i Viltdata för hela vårt område. Blankett för detta finns att ladda ner från Sv.
Jägareförbundets hemsida.
Övrigt fällt vilt skall rapporteras till Kurt antingen löpande eller efter säsongens slut, där Kurt sedan
lägger in i Viltdata för hela vårt område. Målsättningen är 100% täckningsgrad av arealen,
rapportera även om inget skjutits.
17 Älgarnas vikter skall anges vid rapporteringen, om den inte är vägs så skall vikten uppskattas,
spara även underkäken om åldersbestämning önskas göras, Roger Gustavsson bistår med hjälp att
åldersbestämma vuxna älgar. Om en frambog som är hel vägs, så är vikten av frambogen ca 1/10
del av älgens totalvikt, som rapporteras in.
18 Årsmötet beslutade att Älgobs – spillningsinventering och rapport till Viltdata enl. ovan skall
göras av samtliga jaktlag.
19 Om åtling eller utfodring av vildsvin skall göras av någon, skall detta anmälas till styrelsen för
kännedom, i övrigt gäller beslutad Vildsvinspolicy.
20 Årsmötet beslutade välja Håkan Trofast och Kurt Bergqvist som valberedning .
21 Övriga frågor: Ordf. Jan gick igenom den av Jägareförbundets utskick ang. rekommendationer
för årets älgjakt, särskild vikt vid att höja kvaliten på stammen samt skjuta kalv i den omfattning
som rekommenderas.
Nästa älg/samrådsmöte kommer styrelsen kalla till i mars 2021.
22 Ordf. tackade för visat intresse och givande diskussioner, Ordf. förklarade mötet avslutat.
Efter mötet gästades vi av Per Johansson, Tracker hundpejlar, Per visade och berättade om alla de
funktioner som finns i deras pejlar, samt vad som arbetas med att utveckla framöver, bl.a. att det i
de moderna bilarna kan man framledes kunna få varning att det finns hundar i närheten av vägen
som sänds från hundpejlen.

Ordf. tackade Per för hans intressanta föredrag och gav honom en varm applåd.

Ordförande, Jan Petterson

Vid Protokollet, Bertil Nilsson

Justeringsmän Boris Bergqvist Ingvar Gustavsson

