2010 års Älgmöte inom Garpenbergs ÄSO Den 25 augusti.

Av de ingående 45 jaktlagen närvarade 36 st som var och en röstade för sitt jaktlag. Några
jaktlag hade lämnat fullmakt varför över 90%av anslutna jaktlag fanns representerade vid detta
första verksamhetsårs årsmöte. Vid ankomst registrerads närvarandet för att tjäna som
röstlängd vid eventuell röstning.

MÖTESPROTOKOLL
1. Mötet öppnades av ordförande Jan Henriksson som hälsade alla närvarande välkomna.
2. Mötet valde Anders Flodström att leda dagens förhandlingar som mötesordförande.
3. Ulf Swensson utsågs att skriva protokollet . Som justeringsmän att jämte mötets ordförande
justera protokollet utsågs Per Erik Sjöström och Tord Sjöholm.
4. Mötet förklarade kallelsen vara i laga ordning och härmed behörigt.
5. Förelagd dagordningen godkändes / Ingen anmälde någon punkt under övriga frågor att
diskutera utöver den i agendan angivna 21:1
6. Ulf Swensson läste upp styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse vilken godtogs och
lades till handlingarna.
7. Anders Flodström föredrog Revisorernas berättelse (Revisorer har varit Anders Flodström och
Leif Öster) och förklarade att handlingar och verifikat var i laga ordning och att ingen anmärkning
fanns.
Till berättelsen har ett PM lämnats till styrelsen:
-Markarvoden, 10 öringen, har inte betalats av samtliga jaktlag men man förutsätter att detta
regleras i samband med komande inbetalning. Förslagsvis läggs en kolumn till i tilldelningslistan
där storleken på arealbidraget framgår.
-Styrelsen bör överlägga att låta protokollen från styrelsemöten presenteras på föreningens
hemsida. Eventuellt skall protokollsidan förses med lösenord.
-Den areal som framgår av Viltdata och LST överensstämmer inte med den av Älgskötselområdet
redovisade. Styrelsen bör kontrollera och eventuellt justera uppgifterna.
8. Ulf Kronander redovisade årets resultat som också hade lämnats till samtliga i
möteshandlingarna.
Resultat- och balansräkning föranledde inga frågor och beslutades vara godkända att lägga till
handlingarna.
Inbetalningskort med förtryckta Rubriker delades ut till jaktlagen.
9. Mötet beslutade lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Janne Henriksson och Mats Esselin.
11. Janne Henriksson omvaldes som styrelsens ordförande under kommande år.
12. Anders Flodström och Leif Öster omvaldes som revisorer med Per Erik Sjöström och Bengt Ove
Andersson som suppleanter.
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13. Till representant från varje delområde att ingå i valberedningen valdes:
Ingemar Engvall
Grytnäs
Jan Lennartsson
Folkärna
Allbritt Sundin
By
Anders Lundberg
Garpenbergsområdet
Sammankallande i valberedningen är Allbritt Sundin
Älgjaktlagsföreningens utsedda representant har begärt att inte väljas varför uppdrogs till Äjf att
själva utse representant vid deras årsmöte.
(Lrf och Sveaskog utser själva sina representanter i styrelsen)
14. Spisbo Jaktlag har anslutits under pågående verksamhetsår i form av lämnad dispens från såväl
Lst som styrelsen. Styrelsen efterhörde jaktlagens kommentarer men då ingen till styrelsen
avvikande uppfattning meddelades skedde anslutningen. Mötet godkände styrelsens
förfaringssätt.
Veddarsbo Jaktlag har tillförts 80 ha från Folkärna Västra (Dicka)
15. Fråga stäldes av Hans Åström huruvida det är OK för jaktlag att ta in tidigare oregistrerad mark
utan att avvakta beslut från Älgmötet. Mötets uppfattning var att detta var förenligt med
stadgarna men att omregistreringskostnad till Lst skall ske.
16. Ulf Halth redovisade statistik från utförda inventeringar (Flyg- , Spillnings- och
Betesskadeinventeringar) som entydigt visar på en ökning av älgstammen. Den foderprognos
Sveaskog gör för egen mark i området visar en minskad tillgång från 2002 och fram till 2020.
Under punkten framförde fler deltagande jaktlagsrepresentanter uppfattningen att
betesskadorna på många ställen var stora.
17. Mötet beslutade fastställa styrelsens förslag att fullfölja förvaltningsarbetet i enlighet med
innevarande älgskötselplan.
(Av Lst godkänd t.o.m. 2011)
18. Regler för älgjakten utöver de i stadgarnas §8 angivna presenterades i form av till
Möteshandlingarna bifogat Jakt PM. Punkten Grundregel, ”Innan sista stora skjuts skall alla
kalvar vara skjutna...............” föranledde ett flertal debattinlägg om allt för mycket regler för
jaktens bedrivande. En sammanfattning av inläggen som fördes till omröstning blev att det under
kommande älgjakt skulle anförtros jaktlagen att själva ansvara för att kalvavskjutning i enlighet
med tilldelning kommer att ske. Grundregeln föreslogs utgöra en rekommendation.
Vid valet genom handuppräckning beslutades att punkten skall ses som en rekommendation
under detta jaktår.
(Jakt PM skrivs om på denna punkt) Övrig del av Jakt PM godkändes av mötet.
19. Beslutades fortsätta den tidigare utdebiteringen med 10 öre per ha för täckande av
administrativa kostnader.
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20. Inkomna motioner
-2009 års lämnade motioner (Tre stycken). Beslutades genom omröstning med handuppräckning
att avslå de tre lämnade motionerna med godkänande av styrelsens motivation.
-2010 års lämnade motion. Grådö, som lämnat motionen, framförde att man i årets Jakt PM fått
gehör för sina önskemål varför också mötet förklarade motionen tillstyrkt.
21. Övriga frågor:
21:1 Styrelsen framförde sin egen uppfattning att förslaget med en kontinuerlig insamling av
medel för flyginventering inte kunde beslutas av mötesrepresentanterna utan skall ses som en
uppmaning till jaktlagen att själva fondera pengar till inventeringar.
22. Mötet förklarades vara avslutat.

Vid protokollet

Mötets ordförande

.............................................
Ulf Swensson/sekr.

.............................................
Anders Flodström

Ovanstående protokoll justerat

............................................
Per Erik Sjöström
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.................................................
Tord Sjöholm

