
Styrelsemöte ÄSO Mark SO  180220    Örby 

Deltagare: Mattias P, Per Å, Niklas L, Mikael F, Peter S, Johan S 

1. Avrapporteringen älgjakten – siffror 
Avskjutning 2017-2018:  
- 19 tjur 
- 16 hondjur 
- 32 kalvar 
Skjutit 88% av tilldelning 3,3 älgar/1000ha 
Sammanfattningsvis en god stabil och balanserad avskjutning mot plan 
 

2. Felskjutningar 
- Anabäckshult har skjutit en kviga istället för kalv.  Omedvetet misstag av ung skytt. 
Styrelsen beslutar att denna vuxna älg dras av på nästa års tilldelning. 
- Hemmingstorp: Skjutit en pinnatjur istället för hondjur. Regleras inom laget för kommande 
års avskjutningar för balanserad avskjutning. 
- Trantorp: Skjutit en hornlös tjur i tron att det var en ko. Regleras inom laget för kommande 
års avskjutningar för balanserad avskjutning. 
 
Gunnbo-Fickasjö: Sköt halt kviga (som var tjänlig). Denna ligger rapporterat som 
Övrigt/Störningsälg (enligt överenskommelse mellan Andreas Marmander och M Fransson). 
Trantorp sköt en tjur åt Fickasjö.  Fickasjö har därmed fått 2 vuxna älgar (1 på tilldelning).  
 
Med hänsyn till ovanstående beslutar styrelsen att kommande avskjutningar av halta och 
skadade älgar ska besiktigas av en styrelsemedlem.  
- Om älgen är tjänlig ska jaktlaget ta älgen på sin tilldelning. 
- Om jaktlaget har skjutit fullt ska annat jaktlag erbjudas älgen 
 

3. Älgkonferens – rapport 
Det skiljer sig mycket mellan de olika ÄSO,na i avskjutningar. Vi kan konstatera att vår 
avskjutning har varit i balans. Önskemål är att få till större områden för att säkerställa 
statistik. Sätila ligger långt efter med kalvar. 
 

4. Spillningsinv:  Underlag för respektive jaktlag finns på vår hemsida. Inventering ska ske 
mellan 1/4-15/4-18. Fransson skickar ut påminnelse via SMS. 
 

5. Stadgar, inga kommentarer har inkommit på vår stadgar. Styrelsen föreslår att vår stadgar 
klubbas igenom på årsmötet. Då har den passerat 2 årsmöten och är därmed godkänd. 
 

6. Styrelsen ut inför 2018? Roger, Mattias, Johan, Lars och Carolina har flaggat för avgång. 
Styrelsen tog fram en lista på förslag på nya medlemmar. Fransson ringer valberedning. 
 

7. Ekonomi: Kassören deltog ej på mötet. Johan ringer och stämmer av läget. 
 

8. Årsmöte, plats, annonsering. Johan bokar lokal, annons till den 4/4-2018 


