Årsmöte Näshulta Älg och Kronskötselområde. 2020-08-26
1.Val av mötesordförande samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
Ordf HC justeringsmän Björn Ragnarsson Fredrik Lagerkrantz
2. Anmälan om av styrelsen utsedd mötessekreterare.
Sittande
3. Justering av röstlängd.
4. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
Ja
5. Fastställande av dagordning.
Ja
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
JA
JA
7. Revisorernas berättelse.
Hc läste upp
8. Beslut om och fastställande av räkenskaper
Håkan B
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
JA
10. Val av 6 ledamöter och eventuella suppleanter.
Om val av Stefan Johansson Håkan Andersson coh Magnus Andersson 2år
Suppl Olle Johansson Nils Eijnhöj 1år
11. Val av ordförande för älgskötselområdet
HC Andersson vald 1år
12. Val av två revisorer och eventuellt två revisorsuppleanter.
Fredrik Lagerkrantz och Fredrik Carlsson 1år
Revisor sup Lennart Axelsson
13. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en ska vara sammankallande. Martin
Karlsson sammankallande Lennart Axelsson
14. Fråga om anslutning av nya fastigheter genom begäran om omregistrering av
älgskötselområdet. Haneberg 2:1
15. Fråga om utträde samt eventuellt uteslutning av fastigheter genom begäran om
omregistrering av älgskötselområdet. Inga

16. Genomgång av älgförvaltningsområdets älgförvaltningsplan och avskjutningsmål.
2 områden i ställe för 7 i sörmland. Ingen förändring Förvaltningsområdet ligger på samma
nivå som tidigare
Styrelsen uppmanar till rapportering av Älg OBS och Kron OBS.
Fråga om fäll avgift i sörmland mycket hög jämfört med riket i övrigt.
17. Uppföljning av fjolårets avskjutning i älgskötselområdet respektive
älgförvaltningsområdet jämfört med avskjutningsmål.
Vi ligger bättre till än tidigare men OBS:n har förbättrings potential.
18. Genomgång av inventeringar: Fodertillgång, älgbetesskador och älgstammens storlek
inom älgförvaltningsområdet och om möjligt inom älgskötselområdet.
Betesskador har ökat med avseende på Kronhjort
19. Beslut om avskjutningsmodell (tilldelnings- och/eller avlysningsjakt) som ska tillämpas
för kommande jaktsäsong.
Vi har tilldelning i dag och styrelsen beslutar om avlysningsjakt.
20. Beslut om avskjutningens storlek efter förslag från älgförvaltningsgruppen och beslut
om vägledande fördelning av avskjutningen på ingående jaktlag.
21. Granskning och eventuell revision och fastställande av älgskötselplan. En ändrad
skötselplan ska granskas av älgförvaltningsgruppen och beslutas av länsstyrelsen.
Ingen förändring jämfört med tidigare
22. Kommande års inventeringar och övriga älgförvaltningsåtgärder.
Kommaden älg inventering kommer att göras av jaktlagen själva i framtiden Styrelsens tar
fram förslag
23. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Ändrats från länsstyrelsen för älg vuxen 1200 kalv 400.
Den nivå vi ligger på i dag för kron gäller fortfarande
24. Beslut om regler för jakten. Styrelsen presenterar förslag.
Tjurar 5 till10 taggar är fredade som tidigare beslut
Markerings kalv behöver inte sparas.
Kapital kron är 12 taggar och tre i kronan som tidigare
25. Beslut om datum för älgjaktmöte och hur kallelse ska ske.
Älgjakts möte utgår information skickas ut från styrelsen

26. Övriga frågor.
.
Obs rapportering av Dov beslutat. Även fällda Dov beslut
Övrig vilt frivilligt
27. Mötet avslutas. ok

Ort/Datum:

Ort/Datum:

Ordförande för mötet:_________________ Sekreterare för mötet:______________
Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Justeringsman:

Justeringsman:

