
Årsmöte Näshulta Älg och Kronskötselområde 2017 08 30

1: Öppnande, ordförande Kjell Karlsson förklarar mötet öppnat samt hälsar alla 27 deltagare
välkomna. 

2: Val av presidium: Årsmötet valde sittande ordförande samt sekreterare för mötet. 

3: Röstlängden skapades genom lista där alla deltagare skrev upp sig. 
Justeringmän valdes till Fredrik Karlsson och Rolf Riedl. 

4: Kallelse har gått ut enligt stadgarna som mail/sms/brev. Godkändes av årsmötet. 

5: Dagordning, beslöts att arbeta efter denna. 

6: Verksamhetsberättelsen drogs av sekreterare, godkändes och lades till handlingarna. 

7: Ekonomin drogs av kassören, godkändes och lades till handlingarna. 

8: Revisionsberättelsen drogs av kassören. Den 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: Hans-Christer Andersson 

Omval på 2 år: Håkan Bergdahl, Per Åström, Carl Aurenius. 

Kvarvarande 1 år: Magnus Andersson, Håkan Andersson 

Fyllnadsval 1 år blev Stefan Johansson efter Mathias Andersson. 

Suppleanter: Johnny Lindholm, Niels Einshöj. 

Revisorer; Jarno Liehu, Fredrik Lagercrantz , Revisors-Suppleant: Lennart Axelsson

Valberedning: Martin Karlsson (SK),   Lennart Axelsson 

11: Anslutning/Utträde Marker; Spetby och Söderby gick med. 

12: Avskjutning/Tilldelning: Avskjutningen på 16/16 älgar diskuterades, den nya 
fördelningslistan ska justeras innan den läggs ut på hemsidan. 
Kalvarnas vikter/antal djur i vinterstam diskuterades samt tillgången på foder. 



13: Älgförvaltning: beslöts att fortsätta med antalet taggar på älgtjurar; dessa fredas mellan 
5-10 taggar. 

14: Kronförvaltning, vid mötet hade 2+2 hindar/kalvar skjutits. Tillkommit 2 tjurar i 
tilldelning under detta sista år i treårsplanen. 2 kapitala får fällas i hela området. 
En ev. Fördelning under innevarande jaktår diskuterades samt det svåra men väldigt viktiga 
kalvskyttet på Kron. 

15: Älg-OBSen måste bli bättre, förenkling görs genom att lägga en länk på vår hemsida till 
den sidan samt en pdf.fil. 

16: Övriga frågor; Fällavgifter 17-18: endast LST´s kostnader, inget till området. Kron blir 
avgiftsfri, älgkalv 200 kr, vuxen älg 1000 kr. 

Godkänt beslut har inkommit ang. rörlig belysning vid skyddsjakt på vildsvin. Länk till 
beslut samt obligatorisk avskjutningsrapport kommer att finnas på hemsidan. 

17: Avslutning, avg. ordförande tackar för visat intresse, bjuder in till kaffe samt överlåter 
ordförandeklubban till den nyvalde ordföranden. 
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Ordförande Kjell Karlsson                             Sekreterare Hans-Christer Andersson 

…......................................                              …........................................................

                                                               Justering

Rolf Riedl                                                             Fredrik Karlsson 

….............................                                         …...................................


