
Älgskötselområde Mark S O, 63-18-081. 
 
 

Protokoll från årsmöte 2012.03.13. 

 

 
§ 1.   Årsmötet öppnades av Christer Ivarsson. 
 
§ 2.   a.  till ordförande för årsmötet valdes Christer Ivarsson. 
         b.  till sekreterare för årsmötet valdes Roland Svensson. 
         c.  att justera mötets protokoll jämte ordf. valdes Bengt och Andreas. 
  
§ 3.   Mötet ansågs vara stadgenligt utlyst. 
 
§ 4.   Dagordningen godkändes. 
 
§ 5.   Verksamhets- och förvaltningsberättelsen upplästes och godkändes. 
 
§ 6.   Balansräkning godkändes,den 29/2 var  kassan 38330:- ( se bilaga 1 ) 
 
§ 7.   Revisionsberättelsen godkändes. 
 
§ 8.   Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 
 
§ 9.   Älgjakten 2011/2012 redovisades av Mikael, 8 tjurar, 17 hondjur, 39 kalvar fällda. 
         se detaljer på viltdata samt ÄSKO Marks hemsida. 
  
§ 10. Resultatet helt enligt plan, utmärkt enligt jaktvårdskonsulenten Erik L Berggren. 
 
§ 11. Val av ny styrelse enligt följande: 

a. ordförande Christer Ivarsson ( 1 år ) 
b. sekreterare Roland Svensson ( 2 år ) 
c. ledamot med ansvar för dokumentation och statistik Mikael Fransson ( 2 år ) 
d. ledamot med ansvar för ansvar för vildsvinsfrågor Rickard Qvarfell ( 2 år ) 
e. ledamot 1 Peter Skantz ( 2 år ) 
f. suppleant 2 Roger Stensson ( 2 år ) 
g. valberedning Carl-Hilding Persson, Andreas Marmander, Lennart Eriksson. 
h. revisorer Carl-Hilding Persson, Rune Johansson.  
i.       

§12  Spillningsinventering skall utföras under V 16, rapport lämnas till Christer,senast  V 18. 
 
§13. Lämna rapport om avskjutning betrf. vildsvin, föryngringen något bättre. 
         
§14. Gällande skötselplan utdelades till samtliga, vi kan fortsätta enligt plan, ev. justera efter 
         kommande inventeringar. ( bilaga 2 )    
             
§15. Årsmötet gav styrelsen rätt att få ändra stadgarna, angående samrådet på kretsnivå ,  
         p.g.a. nya bestämmelser som kommer, beslut kan tas på årsmötet 2013. 
                                                  
§16  Kostnadsersättning för utlägg  till ordf. 5000:-, sekr. och kassör och dataans. 2000:-/pers.      
  
§17. Jaktledaremöte tisdag 11 sept. kl 19.00. 
 
§18. Höstmöte tisdag 25 sept.kl 19.00.  



§19. Styrelse och årsmötet har beslutat att byta bank från Nordea till Mjöbäcks Sparbank.  
         Kassör 751129-5599  Johan Söderlöv , med teckningsrätt, har Årsmötets Fullmakt att byta              
         bank och flytta de medel som finns på Nordeas Plusgirokonto, konto nr 4620953-2  till  
         Mjöbäcks Sparbank konto nr 8222-2, 14009937-5. Kontot på Nordea är registrerat på 
         Öxabäcks Storlicensområde c/o Johan Söderlöv. Kontot på Nordea kommer att avslutas. 
 
        Planerad utbildning utdelades av Sven. ( bilaga 3 ) 
 
        Roos redogjorde hur avskjutningen på pinntjuren gått till, dock stod årsmötet bakom  
       styrelsens beslut den 15/11-11, ett vite på 1000:-, vilket Roos erlade till Johan. 
           
§20. Mötet avslutades.  
 
 
 
Öxabäck 2012-03-15 
 
 
Ordförande.                                               Justeras. 
 
 
 
   
Christer Ivarsson                                       Bengt Marmander             Andreas Marmander           
 
 
    
        


