
Protokoll Älgskötselområde Mark SOs årsmöte 2016-03-15. 

§1.   Årsmötet öppnas. √ 

§2.   A: Val av ordförande för mötet. Christer I √ 

        B: Val av sekreterare för mötet. Sven √ 

        C: Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  Rune Johansson , Pär      

Åstrand √ 

§3.   Mötets stadgeenliga utlysande. Annons Markbladet under två veckor före 

√ 

§4.   Godkännande av dagordning. √ 

§5.   Verksamhetsberättelse. Se separat √ 

§6.   Förvaltningsberättelse och redovisning av balansräkning. Kassör separat 

rapport. Saldo 28445:- jämfört med föregående år ca -8000:- √ 

§7.   Revisionsberättelse. Kassör läser upp extern revisorsberättelse se separat 

berättelse √ 

§8.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015/2016. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016 √ 

§9.   Kostnadsersättning för verksamhetsåret 2015/2016. Har varit Ordf 5000:-

Kassör 2000:- Rapp 2000:- Sekr 2000:-, oförändrad √ 

§10.Älgjakten 2015/2016 (resultat och rapportering) MF. Se separat rapport. 

17 Tjur varav 14 i okt, totalt antal enligt plan, dock väldigt fokus tidigt på att 

fälla tjur. Hondjur 17 varav 11 i okt, en färre än plan. Tjurkalv 15 varav 7 i okt, 

kvigkalv 15. Kalvar plan 36 st resultat -6.  √ 

§11.Resultatets överensstämmelse med skötselplan. Se ovan √ 

§12. Hur har jakten fungerat? Vad har varit bra? Vad behöver vi ändra? 

”Kalvbroms” – få ner ”tjurrusning. Efter första jaktdagen 2014 hade 40% av 

antalet tilldelade tjurar skjutits. Motsvarande siffra för 2015 var 52%. Se 

bilaga. Hondjur 17%, kalv 17%. Jämnare uttag men 82% av tjurarna vid slutet 

okt. Vad är förvaltning? Hur skall vi jaga? Ingen effekt av kalvbroms. 



Kvotering? – har vi egentligen redan i och med förutsättningarna för 

medlemskap och skötselplan sett över tre år. Hårdare tag mot de som gör fel? 

Höstmötet får jobba √ 

  12b Älgförvaltningsgruppen Bosse och Rolf √ 

§13.Val av nya funktionärer enligt följande: förslag från valberedning ändring 

av underpunkter till §13 att arbetsgrupper formeras inom styrelsen. 

Funktionärer enligt stadgar. Punkt C-D-E väljs tre personer som styrelsen 

utser till respektive poster. 

     A: Ordförande för ett år. Christer avgående, nyval Mattias Pettersson √ 

0702-898885, mp@atracco.se 

     B: Sekreterare för två år. Sven Carlsson ett år därefter fyllnadsval, √ 

     C: Ledamot med ansvar för rapportering och dokumentation för två år.  

     D: Ledamot med ansvar för vildsvinsfrågor för två år.  

     E: Ledamot med ansvar för utbildning och information.  

Mikael Fransson avgående, Mikael Fransson ett år därefter fyllnadsval √ 

Richard Qvarfell avgående, nyval Pär Åstrand 2 år √ 

Peter Skantz avgående, omval  2 år √ 

     F: Suppleant. Niklas Lundell avgående, omval √  

Nyval Mattias Andersson 1 år fyllnadsval för Per Åstrand som går upp i 

styrelsen √ 

Skifte Mikael Ram till ledamot, Roger Stensson till vice ordförande √ 

     G: Valberedning Dan Andersson avgående, Andreas Martinsson 

sammankallande, Roger Lundstedt kvarstår, Jonas Andersson kvarstår, 

förslag: Tobias Ivarsson √ 

     H: Två revisorer. Omval Magnus Svernfors, avgående Bengt Marmander, 

nyval Jan Fredriksson √ 



§14. Spillningsinventering. Efter flytt av inventeringspunkter har vi gått från ca 

14 till 9älg/1000Ha. Vi fick 10 i tilldelning av Länsstyrelsen. 1000 ytor i riktlinje 

för inventering. Protokoll läggs ut under dokument, rapport till Lars Enders. 

Laen@cowi.se Vid ej inventerat skall det markeras med streck, ej något annat 

följt av kommentar. Typ av vegetation samt uppslag av RASE (Rönn, Asp, Sälg, 

Ek) och eventuell trädbildning av dessa. 150 dygns ackumuleringstid √ 

§15. Skötselplan för perioden 2016/2017 – 2017/2018. Senast 15/5 till 

förvaltningsgruppen. Digital och papper. Sista maj till Länsstyrelsen √ 

§16.” Prisskjutning”. Fortlöper √ 

§17. Älghundsprov  Anders Henriksson informerar om SM-uttagningar. Provas 

i områden 1/9 om det accepteras av berörda parter √ 

§18. Jaktledarmöte 2016-09-13. √ 

§19. Höstmöte 2016-09-27. √ 

§20. Stadgeändring ”samråd”. För slutgiltigt beslut 2017.  

Texten rörande samråd ändras till: ”Då 70% av jägarna inom skötselområdet 

också är markägare och större delen av arealen ägs av jägarkåren sker samråd 

inom ramen för ordinarie års- och höstmöten. Icke jagande markägare äger rätt 

att delta vid dessa möten.” 

Stadgeändring ”styrelsen skall bestå av”. För slutgiltigt beslut 2017.  √ 

Texten ”två ledamöter med personliga suppleanter” ändras till: 

Två ledamöter. √ 

Två suppleanter.  √ 

§21. Övriga frågor. Översyn av stadgarna enligt önskemål från 

valberedningen, ex positionerna i styrelsen, ändring av antalet ledamöter i 

styrelsen. √ 

§22. Mötet avslutas. √ 

Vid protokollet: 

  Sven Carlsson 



Justeras: 

  Rune Johansson  Pär Åstrand 
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