
Protokoll för Älgskötselområde Mark SOs årsmöte 2019-03-21. 

Plats: Kupan, Örby 18 jaktlag (av 28) var representerade, ingen ren markägare 

§1.   Årsmötet öppnades av Mikael Fransson 

§2.   A: Anders Henriksson valdes till ordförande för mötet 
        B: Johan Söderlöv valde till sekreterare för mötet. 
        C: Hans-Ulric Göransson och Christoffer Elander valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 

§3.   Mötets var stadgeenliga utlyst genom annons i Markbladet, information på hemsidan samt mail till 
jaktledare. 

§4.   Mötets dagordning godkändes. 

§5.   Verksamhetsberättelse lästes upp av Mikael Fransson. 

§6.   Kassören Peter Skantz redogjorde för förvaltningsberättelse och redovisning av balansräkning. Årets 
resultat blev -4191 kr. Kassan uppgår nu till 21700kr. 

§7.   Kassören Peter Skantz redogjorde revisionsberättelsen. 

§8.   Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019. 

§9.   Kostnadsersättning för verksamhetsåret 2018/2019 beslutades till följande nivåer: 
 3000kr till Mikael Fransson, ordförande 
 3000kr till Johan Söderlöv, sekreterare, vice ordförande 
 3000kr till Peter Skantz, kassör 

§10.Älgjakten 2018/2019 (resultat och rapportering). Resultatets överensstämmelse med skötselplan 
redogjordes av Mikael Fransson.  
- Älgobs: 5056 h = statistisk säkerställd nivå.  
- Tilldelning 33 kalvar, 29 sköts. 
- Tilldelning 15 tjur, 15 sköts.  
- Tilldelning 18 hondjur, 13 sköts 
- Åldersbedömning av vuxna, tandsnitt: Snitt ålder 3,5 år  (vi fortsätter med detta även nästa år) 

§11. Hur har jakten fungerat? Vad har varit bra? Vad behöver vi ändra? 
- Styrelsen och årsmötet var överens om att jakten fungera bra. Viktigt att alla lag rapporterar in slaktvikter på 
alla djur, rapporterar in övrigt döda djur som hittats/avlivats. Markera gärna på karta i viltdata vart djur skjuts. 

§12. Älg-kronhjort skötselområde:  2 hindar + 3 kalvar skjutna. Se film på Algimark.se om kronhjortsförvaltning. 

§13.Val av nya funktionärer enligt följande: 
     A: Ordförande för ett år. Mikael Fransson 
     B: Ledamot omval 2år. Johan Söderlöv 
     C: Ledamot omval 2 år. Anders Gustavsson 
     D: Ledamot omval 2år. Patrik Norinder 
     E: Ledamot omval 2år. Mikael Ram 
     F: Suppleant omval 2 år. Mattias Andersson 
     G: Valberedning . Tommy Claesson, Roger Stensson, Partik Tellnor, Tobias Ivarsson (sammankallande)  
     H: Två revisorer. Magnus Svernfors, Björn Breitfeld 



§14. Spillningsinventering.  Ska utföras mellan 1-april-16/april-19. Ange rätt antal dagar sedan du rensade. 
Underlag finns på hemsidan. Nu ska vi få in mer än 1000 punkter. Ange gärna typ av biotop/trädslag. 

§15. Skötselplan för perioden 2019/2020. Ligger enligt 3 årsplan. 

§16.” Prisskjutning”. Ska finnas kvar även kommande säsong 2019-2020. 

§17. Jaktledarmöte/Höstmöte hålls 2019-09-24 

§18. Motioner. Inga motioner har inkommit under året. 

§19. Information från ÄFG 9. Mikael Fransson och Johan Söderlöv deltar i information den 25/3. ÄSO Mark 
sköter sig bra. 

§20. Stadgar. Beslut att se över dessa. Andreas Martinson erbjuder sig att vara behjälplig så att en reviderad 
stadgar kommer fram till nästa årsmöte. Vi kallar Andreas till ett styrelsemöte. 

§21. Övriga frågor.  

- Nytt kartsystem kommer fram från LST under våren så vi får fram exakta arealer på alla marker. 
- Till nästa årsmöte ska någon från valberedning delta på det sista styrelsemöte före årsmötet. 
- Vildsvin: Temadag i Älekulla Bygdegård 28/3. Peter Karlsson och Peter Skantz är involverade.  
- Beslut togs att ta bort skyttarnas namn när vi redovisar skjutna vildsvin på vår hemsida. 
- Mikael Fransson återkopplar vad som gäller med vårt tillstånd att använda 

bildförstärkare/mörkersikte. 
  

§22. Mötet avslutas. 

 

 

Anders Henriksson    Johan Söderlöv 
Ordförande för mötet    Sekreterare 

 

 

 

Hans-Ulric Göransson    Christoffer Elander 
Justeringsman     Justeringsman 


