Årsmöte Näshulta Älg och Kronskötselområde 31/8-2016

1: Öppnande, Ordförande förklarar mötet öppet och hälsar alla 24 deltagare välkomna.
2: Val av Presidium, mötet valde sittande ordförande samt sekreterare för årsmötet.
Justeringsmän valdes till Fredrik Karlsson och Stefan Johansson.
3: Röstlängd skapades genom lista som skrevs under av deltagare på mötet.
4: Kallelse enligt stadgar klubbades godkänt av årsmötet.
5: Dagordning, beslöts att arbeta efter denna.
6: Verksamhetsberättelsen drogs av Sekreterare, godkändes och ledes till handlingarna.
7: Ekonomi drogs av Kassören, godkändes och lades till handlingarna.
8: Revisionsberättelsen drogs av Kassören, godkändes trots avsaknad av påskrift av en
Revisor. Lades till handlingarna.
9: Ansvarsfrihet, årsmötet godkände styrelsens arbete under det gångna året.
10: Val, Årsmötet valde följande personer
Ordförande på 1 år: Kjell Karlsson
Omval på 2 år: Magnus Andersson, Håkan Andersson, Mathias Andersson
Kvarvarande 1 år: Per Åström, Carl Aurenius, Håkan Bergdahl
Suppleanter: Hans-Christer Andersson, Johnny Lindholm
Revisorer: Jarno Liehu, Fredrik Lagercrantz
Rev-suppl: Lennart Axelsson
Valberedning: Martin Karlsson (SK)
Lennart Axelsson
11: Utträde/anslutningar Marker, Sund 1:5 har lämnat NAKSO och Ottebro är på väg att
lämna.
12: Avskjutning/Tilldelning, Årsmötet diskuterade avskjutningen 2015-2016 om 18 vuxna och
20 kalvar.

13: Älgförvaltning, Årsmötet beslöt att fortsätta med avskjutning av enkelkalv efter
omröstning. Antal taggar på fredade älgtjurar beslöts vara det vanliga 5-10 taggar.
14: Kronförvaltning, förra säsongen 18 Kron totalt.
Fram till årsmötet har det skjutits fullt på Hindar men bara en kalv vilket diskuterades på
årsmötet. Den allmänna meningen var att tyngdpunkten skulle ligga på ökad Kalvavskjutning
för att kunna ha en fördel gentemot Länsstyrelsen vid eventuell utökning/revidering av plan.
Även ämnet kvotering diskuterades. Vi inväntar Förvaltningsområdets
rekommendation/beslut.
15: ÄlgOBS/Inventering, under kommande vinter blir det eventuellt flyginventering om snön
är tillräcklig. Viltdata har rapportsystem för Älg samt Klövvilt vilket årsmötet tyckte skulle
användas flitigare under samma tidsperiod.
16: Övriga frågor, årsmötet hade inget att ta upp.
17: Avslutning av Ordförande som tackade alla deltagare och bjöd in till Kaffe.
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