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Vardera ingående jaktlag representerades av en person att föra lagets talan under stämman.
Varje jaktlag har en röst per påbörjad 1000 ha jaktmark. Innan stämman öppnades registrerades närvarande
representanter och fördes till röstlängden.
Stämman samlade 37 personer.

PROTOKOLL
1.
Mötet öppnades av föreningens ordförande Janne Henriksson.
I enlighet med valberedningens förslag valdes enhälligt Ulf Berg att leda stämman som dess ordförande
2.

Till mötessekreterare utsågs Ulf Svensson

3.
Att jämte ordförande justera protokollet samt tillika agerar rösträknare uppdrogs till Leif Öster
och Per Erik Sjöström
4.

Justering av röstlängd beslutades ske i det fall röstningsförfarande blev aktuellt.

5.

Mötet fann att kallelse till stämman skett stadgeenligt och att stämman var behörig.

6.

Dagordningen fastställdes i förelagt skick.

7.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Ulf Svensson. Ulf Kronander redogjorde för
förvaltningsberättelsen. Inga frågor noterade och beslutades att lägga dessa till handlingarna. Bilaga 1
8.
Revisorernas berättelse lästes upp av Leif Öster. Inga anmärkningar fanns och rev.
rekommenderade att föra resultatet till ny räkning samt att lämna styrelsen ansvarsfrihet.
9.

Resultat och balansräkning fastställdes och beslutades att årets resultat förs till ny räkning.

10.

Styrelsen förklarades ansvarsfrihet för det gångna året.

11.
förslag.

Janne Henriksson och Mats Esselin beslutades omvalda för 2 år i enlighet med valberedningens

12.
förslag.

Janne Henriksson valdes enhälligt till föreningens ordförande i enlighet med valberedningens

13.
I enlighet med valberedningen föreslog omvaldes samtliga suppleanter för kommande år
Jerker Anderses, Ola Josefsson, Gunnar Johansson, Bengt Ström och Joakim Strömberg.
14.
Till revisor omvaldes Leif Öster och Per Erik Sjöström samt till revisorssuppleant Anders
Flodström, Allt i enlighet med förslag från valberedningen.
15.
Valberedningen ansågs ha gjort ett bra arbete och omvaldes enhälligt. Anders Lundberg
ordförande. Ingemar Engvall, Bo Johansson, Per Danilsgård och Peter Andersson
16.
Inga förändringar har skett inom Älgskötselområdets eller av något i detta ingående
jaktområdens omfattning

17.

Stadgeändring Garpenbergs Älgskötselområde samt stadgar för Kronhjortsskötselområdet.
Beslutades att med justering av några felskrivningar anta presenterade stadgeförslag. Bilaga 4

18.

Mötet fastställde den av styrelsen föreslagna älgskötselplanen och kronhjortsskötselplanen

19.
Praktisk älgförvaltning, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder. Janne presenterade den av
Skogsstyrelsen utförda Äbin. (Jaktlag som önskar kopia av Äbin kan meddela e-mail.) Betesskadorna har
minskat. Ulf Berg informerade om SLUs betesskadeinventering. Leif Öster ifrågasatte Äbins uttryck om
allvarliga betesskador då han inom sitt relativt stora område inte känns vid denna skadenivå.
Spillningsinventeringen utvisar ca 8 älgar/1000ha, vilket är en liten ökning om än ej statistiskt säkerställd.
Påpekades av mötesdeltagare att inventeringstrakter belägna utanför ÄSO inte kommer att inventeras
kommande år! (Detta har redan tidigare påpekats till SJF, Hanne Kringstad.)
20.
Avgifter för täckande av kostnader för administration och övriga åtgärder beslutades vara
oförändrade. (minimiavgift för jaktlag upp till 200ha är 50kr och övriga 25 öre/ha)
21.
Kassan i föreningen är god och styrelsen hanterar överskottet för
utbildningsprojekt.
22.

Inkomna motioner:
Styrelsens motion gällande tjurrestriktion. Styrelsen föreslår att gränsen för ”pinntjur” höjs. Från
nuvarande 4 pinnar (2 mot skytten) till 6 pinnar (3 mot skytten). Detta skall ses som lovlig pinntjur!
En livlig debatt för och emot motionen resulterade i två förslag: JA=styrelseförslaget. Nej= Förslag
Jerker, oförändratStämman röstade med acklamation vilket föranledde begäran av votering.
I enlighet med beslut Pkt 4 upprättades och godkändes röstlängd med antal röster per jaktlag.
Den öppna röstningen gav majoritet för tillstyrkande av styrelsens motion. (32/18)
Till beslutet fördes att styrelsen skall följa upp ev. resultat av ändrad ”pinntjursregel”

23.
Regler för älgjakten utöver de i stadgarna § 8 angivna (Jakt PM 2022)
Bilaga
Efter justering av beslutad ändring av antalet taggar för pinntjur godkändes förelagt PM.
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24.
Sanktioner: 4 jaktlag har inkommit sent med betalningar av fäll- och arealavgift.
Jaktlagen Moren, Stigvägen, Veddarsbo och Grytnös Östra betalar vardera 450kr i förseningsavgift.
Valla åsamkade en överavskjutning föregående år och fråntas i år motsvarande ett vuxet hondjur.
Stämman fastställde sanktiorna.
25.

Övriga frågor, som anmälts vid fastställande av dagordningen
-rapportering av skjutet kronvilt (avlysningsjakt från start) Mats Esselin. SMS-listan
Anders Flodström ifrågasatt rapportering i Jaktrapport/Viltdata gällande älg/småvilt.
Uppdrogs till styrelsen att klargöra småviltsrapporteringen. ÄLG SKALL rapporteras i
Jaktrapport.
Ulf Berg påpekade vikten av att lämna in spillning, inventering avseende björn. Vår enda
möjlighet att få gehör för ökad avskjutning. (Janne delade ut ”björnkit”)

26.

Easyhunt projektet med egen hemsida för respektive delområde skall verkställas för att vara klart
senast kommande jaktstämma.

27.

Fallavgifter 2022-2023: 500 kronor för vuxet djur, samt 150 kronor för årskalv.
Alla fallavgifter betalas till GÄSO´s konto.
Avgifter för fällda älgar samt arealavgift skall vara till handa på kontot senast
måndag den 6 februari 2023.

28.

Justering av lista över jaktledare och kassör skedde efter mötets slut. Bilaga. 3
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29.
Mötet avslutadesEfter mötet serverades kaffe och smörgås.

………………………………………..
Ulf Svensson, sekreterare

………………………………………..
Ulf Berg, mötesordförande

………………………………………..
Leif Öster, justeringsman

………………………………………..
Per Erik Sjöström, justeringsman

Bilaga 1
Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Styrelsen för Garpenbergs Älgskötselområde har under verksamhetsåret bestått av Ordförande Janne
Henriksson, vice ordförande Mats Esselin, kassör Ulf Kronander, sekreterare Ulf Svensson, ledamot
Gunilla Flyckt, ledamot Börje Johansson.
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger med protokollförda möten.
Under året har Garpenbergs Kronhjortsskötselområde registrerats av Länsstyrelsen.
Digital utbildning för användande av mobilapp vid spillningsinventeringen har hållits under ledning av
Svenska Jägareförbundet.
Spillningsinventering har utförts under vårvintern och utvisar en god vinterstam med 8,0 älgar per 1000
ha.
Genom älgskötselområdets försorg har två stycken ”Viltbesiktare” utbildats. Jocke Strömberg och Ulf
Kronander. (För bl.a. utdömning av otjänligt vilt kontaktas någon av dessa)
Förvaltningsberättelsen.
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Bilaga 2
Jakt PM Garpenbergs ÄSO/KSO

Älgjakt 8 oktober 2022 – 31 januari 2023
Kronhjort 8 oktober 2022 – 31 januari 2023 får hjort (vuxna handjur) jagas

16 augusti till och med sista februari får hind och årskalv jagas.
Observera att under perioden 16 augusti–30 september är det endast tillåtet med smyg- och vaktjakt.
Kronhjortsjakten sker som avlysningsjakt under hela perioden!

Fällavgifter: älg 500 kronor för vuxet djur, samt 150 kronor för årskalv
Tilldelning
Årets tilldelning utgår från den av Lst Dalarna godkända skötselplan.
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra tilldelningar under pågående älgjakt om Älgobservationerna
så motiverar.
Avlysningsjakt: grundtilldelning gäller t.o.m. den 13 november. GÄSO kommer härefter att besluta
om eventuell avlysningsjakt.
Avlysningsjakt inom delområden: Respektive delområde lämnar besked om hur jakten fortskrider.
Generellt vid all avlysningsjakt gäller att:
Jaktlag skall skjuta sin grundtilldelning innan avlysningsjakt får påbörjas.
-undantaget djur som angetts ”fullskjutna”
-jaktlag skall ligga före med kalv i likhet med föregående år (undantaget om kalvar är ”fullskjutna”)
-jaktlag som enbart har kalv i grundtilldelning deltar enbart i kalvjakt.
Älgar i pott.
Respektive områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelning till jaktlagen och överenskommer om
eventuella ”pottälgar”.
Ändring av avskjutning inom tilldelning
Jaktlag får inte byta ut vuxen mot kalv eller byta kön på tilldelad vuxen.
Rapportering
Alla jaktlag skall rapportera skjutna älgar och Kronhjortar i Jaktrapport senast två dagar efter det att
djur har fällts.
OBS att rapportering som inte skett till Jaktrapport skall meddelas styrelsen även om man inte jagat
och inte har något att ange i Jaktrapport.
ÄLG- och KRONOBS rapporteras likaså omgående i Jaktrapport eller meddelas GÄSO.
Sanktion kommer att införas för jaktlag som inte följer meddelad tilldelning. Neddragning med 1 vuxen
kommer att ske kommande år och laget får inte delta i pågående avlysningsjakt.
Jaktlag som trots påminnelse inte rapporterat i Jaktrapport enligt beslut, eller meddelat styrelsen,
kommer ev. att påföras administrationsavgift motsvarande fällavgift för stor älg (Annat beslut kan
fattas av jaktstämman)
Rekommendation
att inte skjuta kor utan prioritera avskjutningen av kvigor.

Uppfyllande av tilldelning
Jaktlag som inte anser sig kunna klara tilldelad kvot skall meddela detta till områdesrepresentanten
som kan göra en omfördelning mellan jaktlagen.
Fredade Älgtjurar (
Tjur med fler än 6 taggar (fler än tre taggar mot skytten) är fredad. (Undantag nedan)
En kapital per kvalitetsområde, ca 3.000 hektar.
Jaktlagen har indelats i ett geografiskt kvalitetsområde på ca 3.000 hektar och inom denna grupp
tilldelas en kapital tjur. Som kapital räknas fler än 6 taggar (fler än 3 taggar mot skytten) Jaktlag
ingående i respektive kvalitetsområdet håller kontakt med varandra och rapporterar omgående övriga
lag i gruppen att man skjutit en kapital och att fredningen för de ”kapitala” tjurarna inträtt.
Åldersbestämning
Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar skall göras av utsedda personer inom respektive område.
Såga ur den nedre vänstra tandraden och lämna till undersökaren. (Koka av tänderna så slipper man
stanken när åldersbestämningen skall ske). Sätt fast en adresslapp med uppgifter om älgens kön,
slaktvikt och vilket jaktlag som skjutit.
AVGIFTER
Fallavgifter och administrationsavgift skall finnas registrerat på kontot senast måndag den 6 februari
2023. Styrelsen sköter den samlade inbetalningen till Länsstyrelsen.
GÄSO Bg: 448–4515
Betalning som inkommer för sent leder till sanktioner i enlighet med älgmötets beslut och kan
motsvara fällavgift för stor älg. (Annat beslut kan fattas av Jaktstämman)
O B S Glöm inte att ange jaktlag vid betalning!
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Bilaga 3
Jaktledar- kassörlista Garpenbergs Älgskötselområde

Senast Uppdaterad: 2022-08-15

Abrahamsson

Christer Lundquist 070-5142474 dala.akustik@telia.com
Vice JL Lennart Abrahamsson 0223-10501 070-2215525
022310501@telia.com
Kassör: ----------

By Kyrkby JVF

Bo Jarlgård0226-70328
Vice JL
Kassör Fredrik Stenvall

070-3976181 boja.by@telia.com
frst@abenaab.se

Dormsjö

Johan Backlin 0225-23050

Fallet

Anders Lundberg
073-0402078 lundberganders@yahoo.se
Vice JL Fredrik Lindmark
073-6821422 lindmark_fredrik@hotmail.com
Kassör Niklas Lindmark niklas.lindmark@avesta.se

Fensjö

072-7423337 johan.backlin@telia.com

Mats Esselin 0225-22314 070-3747219 mats@esselin.se
Vice JL P O Johansson 070-358 35 70 perove.johansson1@gmail.com
Kassör Mats Esselin

Folkärna Norra J K

Ulf Åberg 070-3093115 ulf.aberg@storaenso.com
Vice JL Jocke Nilsson 072 7208437 joakim.nilsson@storaenso.com
Kassör Mats Ekman 070 264 26 09
matts-ekman@foran.se

Folkärna Östra VVO Mats Achren
070-5340779 mats_achren@hotmail.com
Kassör : Ann-Jeanette Andersson 070 6771943 morsgarden@spray.se

Forslund Agne

Agne Forslund 0226-210 67 070-5486863

Forslund Andreas

Andreas Forslund 0225-12808

Fäboskogen

Per Erik Sjöström 0225-23121 070-6791751 per-erik@hummelbo.net
Vice JL
Kassör
Kennet Aura plogsbo@telia.com

Garpenberg RJF

Richard Anderson 076 1144175 klotskallenskennel@outlook.com
Vice JL Adam Thorsén
070-3860564
Kassör
Krister Söderberg Krister.Soderberg@sveaskog.se

GarpenbergNickberget

070-3673854 ruben.forslund@lantmannen.com

Gunilla Flyckt 0225-21165 070-7198355 info@njfc.se
Vice JL Bert Eriksson
070-6766483
Kassör
Gunilla Flyckt gunilla_hakan@hotmail.com

Gisselbo VVO

Mathias Henriksson
070-314 44 95 mhenriksson777@gmail.com
Vice JL Janne Henriksson
070-6229340
Kassör
Thomas Lantz thomas.lantz@sodradalarnassparbank.se

Grytnäs Norra VVO Tomas Wallman
073-366 74 04 tomaswallman@hotmail.com
Vice JL Johan Högberg 070-5372335 enavid@telia.com
Kassör: Bengt Wallman btl.wallman@gmail.com
Grytnäs Östra JVF Inge Bängs 070-6378822 inge@baengs.com
Vice JL Arne Segerholm 070-6738580
Kassör: Anna Karin Larsson 070 1847415 karin.larsson@ludwig.se
Grådö-Rensbo

Lissars Viktor Sjöholm 072-7199034 viktor_sjoholm_nu@hotmail.com
Vice JL Ola Josefsson oljo05@handelsbanken.se
Kassör: Ola Olsson ola@comoel.se

Helleberget

Kassör Anders Nordin s92469@gmail.com

Horndals JVF Tommesbo VVO Mats Gradin
Kassör:

072-2127036 matsgradin193@gmail.com

Ingelsbo

Mats Eriksson
070-3746657
Vice JL Håkan Hermansson 076-8033706 hakan.hermansson@siemens.com
Kassör Håkan Hermansson hakan.hermansson@siemens.com

Jelken

Sören Pettersson

Kjell Stålberg

Kjell Stålberg

070-5789586 bosoren@hotmail.com

070-3900825 kjell.stalberg@gmail.com

Kolarbo Lycka Jaktklubb Johan Lindström

070-314 62 42 lindstrom.johan@gmail.com

Ljusfallet 3:1

Göte Dahlstedt
070-2778367 gote.dahlstedt@gmail.com
Kassör:
Göte Dahlstedt

Ljusfallet 4:1

Emil Eriksson
070-3113653 emileriksson_97@hotmail.com
Kassör: Emil Eriksson

Moren-Grådö-Nybyn Leif Wåhleman
Nygården

Nyström Carl Eric

072-2459439 wahleman@hotmail.com

Sörby

Per Olov Johansson

0225-21112 070-6233184
pellejohansson@telia.com

Vice JL
Kassör

Per-Olov Johansson

pellejohansson@telia.com

Carl Erik Nyström

070-6611490 carleric.nystrom@gmail.com
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Olshyttan

Karl Johan Johansson 0225-21067

Rossberga-Morshyttan-Hede Rolf Risberg 0226-40744 070-7129545 rolf.risberg@byggpartner.com
Vice JL Göran Andersson 0226-55498 073-0432818 gla44@spray.se
Kassör
Simas Inge

Inge Simas 073-0526688 073-0526688

Sindertäkten

Mikael "Malte" Andersson

Skaffarbo-Åränget

Johan Silvemark

070-2326367

malte71@telia.com

070-290 72 30 johan.silvemark@gmail.com

Skogis jaktklubb Bagghyttan Joakim Strömberg
070-7474674 jocke_stromberg@hotmail.com
Vice JL
Kassör
Roland Persson roland.karl.persson@hotmail.com
Stigvägens VVO

Magnus Backlund 072-211 27 82
magnus.backlund3@gmail.com
Vice JL Johan Silvemark 070-290 72 30
johan.silvemark@gmail.com
Kassör: tf. Anders Flodström

Sör Nävde VVO

Bengt Olov Almén 070 5540420 bengan.almen65@hotmail.com
Kassör: Hanna Andersson 076 849163 larsols61@hotmail.com

Sörbo

Jan Erik Johansson

Valla

Robert talloth
070-6833987 robban@tallroths.se
Vice JL Kalle Tallroth
Kassör
Janne Henriksson janne@fabeco.se

Veddarsbo

Sven Engdahl 070-7747976 sven.kungsgarden@gmail.com
Vice JL Per Andersson 070-5619363 per.andersson@hotmail.com
Kassör: Jenifer Storm 073 0288938 jenifer.storm@gmail.com

Vibberbo

Joakim Eriksson
070-3016422 btjeriksson@hotmail.com
Vice JL
Kassör
Calle Ström calle.strom@home.se

Vikbyn

Bert Eriksson 0225-61218 070-6766483 9417eriksson@telia.com
Vice JL Martin Gustafsson 073 0945165 smarting96@gmail.com
Kassör :Jonny Gustafsson gustafssonjonny22@gmail.com

Västanhede Jl

Joakim Eriksson
070-631 51 55 jockes-entreprenad@hotmail.com
Vice JL Jonas Ericsson 070 459 58 33 joericsson@hotmail.com
Kassör :Rickard Andersson rickard_90@live.se

Västmossa Strandmora Spisbo JL
Vice JL
Kassör

070-6273018 tordsjoholm@hotmail.com

Peter Andersson 076-8479259 peter.rv.andersson@abkarlhedin.se

Yttersbenning

Bengt Söderström 070-5350136 070-5350136 garphyttansgard@outlook.com
Vice JL Andreas Edvardsson
073-8098608 andreasedvardsson@hotmail.com
Kassör: Bengt Söderström
garphyttansgard@outlook.com

Öhns Jl

Klas Blomqvist

Östanfors VVO

Jerker Anderses 0226-32121 073-0602221 jerker.pellbo110@telia.com
Vice JL Ulf Sjöström 070 2056804 uffe.g.sjostrom@gmail.com
Kassör Håkan Söderberg hr.soderberg@gmail.com

070-3563582 klas_blomqvist@hotmail.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 4
Stadgeändringar.
STADGAR FÖR GARPENBERGS ÄLG- OCH KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE
Stadgar antagna den 2009-08-20 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom avtal om
samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet kompletteras 2022 08 15 med
att även gälla kronhjortsskötselområdet.
(skötselområdet må styras utifrån underliggande jaktlag, men för att säkerställa markägarnas intresse tillförs
styrelsen representant från LRF. För att säkerställa information till och från Jägarförbundet och Riksjägarna,
kan dessa begäras adjungerade till jaktstämma, där de då har yttranderätt och förslagsrätt.)
§1. Namn
Skötselområdets namn skall vara Garpenbergs Älg- och kronhjortsskötselområde.
§2. Beslutande organ
Beslutande organ för skötselområdet är jaktstämman som samtidigt är årsmöte,
ev. extra jaktstämma. Styrelsens arbete förbereds i ett arbetsutskott. (AU)
§3. Styrelsens säte
Styrelsens säte är samma som ordförandens postadress.
§4. Verksamhets- och räkenskapsperiod
Verksamhets- och räkenskapsperiod ska vara jaktår (1 juli – 30 juni).
§5. Ändamål och syfte
Syftet med skötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god viltvård och att i
samverkan med markägarna skapa en älg- och kronhjortstam i balans genom en beskattning av den enligt
upprättad skötselplan.
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Ingående jaktlag är anslutet till såväl älg- som kronhjortsskötselområdet och medger inte eget val av
medlemskap i endera av skötselområdena.
§6. Jaktstämma
Jaktstämma skall hållas årligen under augusti månad och består av ett ombud från varje anslutet jaktlag.
Varje jaktlag äger vid stämman en röst. Jaktlag med mer än 1000 ha äger ytterligare en röst för varje
påbörjat 1000 ha. (Ett ombud representerar samtliga röster i jaktlaget)
• Varje medlem i något av de i skötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid jaktstämman
med yttrande- och förslagsrätt, efter anmälan.
• Person som äger till skötselområdet ansluten mark, men som inte själv är jakträttshavare, har rätt att
närvara vid jaktstämman med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets älg- och
kronhjortsskötselplan.
• Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller om
lika röstetal erhållits vid val.
Extra jaktstämma hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om röstmajoritet av de i skötselområdet
ingående jaktlagen begär det hos styrelsen.
Extra jaktstämma kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.
Kallelse till jaktstämma och extra jaktstämma sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet
genom skrivelse/e-post till företrädarna för de jaktlag som ingår i skötselområdet. Markägare som anmält
intresse att delta kallas separat.
Dagordning för jaktstämman skall innehålla dessa punkter:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordförande justera
protokollet
2.

Justering av röstlängd

3.

Fråga om kallelse skett på rätt sätt

4.

Fastställande av dagordning

5.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

6.

Revisorernas berättelse

7.

Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

Val av ordförande, i styrelsen på ett år

10. Val av övriga ledamöter, i styrelsen på 2 år
11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12. Val av valberedning, bestående av en representant från varje delområde och bland dessa utse en
ordförande
13. Anmälan om förändringar av skötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdens
omfattning
14. Fråga om anslutning av nya jaktlag

15. Fastställa den av styrelsen föreslagna älgskötselplanen och kronhjortsskötselplanen
16. Regler för jakten utöver de i § 8 angivna
17. Praktisk viltförvaltning, inventeringar och skadeförebyggande åtgärder
18. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt punkt 17
19. Ev. inkomna motioner som är inlämnade före den 30 juni
20. Övriga frågor, som anmälts vid fastställande av dagordningen
§7. Styrelse
Styrelsen består av en representant från LRF och de ingående områdena By, Folkärna, Grytnäs, Garpenbergs
Älgjaktlagsförening och Garpenbergsområdet. Bland dessa utses en ordförande. Respektive område utser en
representant till styrelsen.
Varje område utser sin representant till valberedningen, som har som uppgift att föreslå en ordförande till
jaktstämman.
När jaktstämman inte är samlad fattar styrelsen besluten som rör skötselområdet. Styrelsen är inför
jaktstämman ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid konstituerande sammanträde efter jaktstämman utser styrelsen bland ledamöterna ett AU.
För vardera styrelserepresentanten utses en personlig suppleant. Ej för ordförande.
Ordförande väljs för en tid av ett år.
• Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och vice ordförande.
Det åligger styrelsen att:
• -fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över skötselområdet
aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden inritade.
• -hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet och kronhjortsskötselområdet om ändring
av områdets omfattning har skett.
•

-skicka jaktledarna kopia av registreringsbeslut och beslut om älg- och kronhjortstilldelning.

• -noga följa älg- och kronhjortsstammen utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som bör
påverka avskjutningen inom området.
• -utse person, som ej måste vara styrelsemedlem, att föra statistik över avskjutning, övrig dödlighet,
reproduktion och förmodad vinterstam.
• -inför jaktstämman framlägga förslag på en treårig älgskötseplan och kronhjortsskötselplan. Samtliga
ordinarie medlemmar i styrelsen skall underteckna denna plan. Röstas den ej igenom på jaktstämman går
den tillbaka till styrelsen för omarbetning och en extra jaktstämma måste hållas för att godkänna planerna. I
planen skall framgå varje lags årsvisa avskjutning under en treårsperiod, även vilka övriga regler som gäller
för jakten. Det åvilar styrelsen att inför kommande jaktstämma komma med förslag till eventuella
justeringar av respektive skötselplan.
• -till jaktstämman ge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älg- och
kronhjortsskötselområdet.
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• -till jaktstämman komma med förslag till praktiskt förvaltningsarbete och till skadeförebyggande
åtgärder.
•

-till jaktstämman komma med förslag till avgifter.

•

-till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och statistik som visar hur respektive skötselplan följts.

• -svara för att obs-inventeringen och andra överenskomna inventeringar, t.ex spillningsinventeringar,
genomförs på ett riktigt sätt och utan dröjsmål rapporteras så att resultat kan användas vid samråd.
•

-i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka jaktstämman kan fatta beslut.

• -hålla förteckning över hos länsstyrelsen registrerade representanter för resp jaktlag vilken kallas till
mötet (ställföreträdande kan utses).
•

-se till att älg- och kronhjortsskötselområdets hemsida hålls uppdaterad.

• -svarar för att jaktlagen utan dröjsmål uppdaterar Jaktrapport med älg-obs och ev. beslutad kronhjortsobs, avskjutning och dödsfall av annan orsak, samt andra uppgifter som krävs i Jaktrapport.
•

-föra protokoll över beslut och presentera dessa på hemsidan och vid jaktstämman.

• -utfärda bestämmelser hur insamling, undersökning och rapportering av t.ex. livmödrar, slaktvikter,
åldersbestämning skall ske.
•

-genom sekreterarens försorg förvalta protokoll och övriga dokument.

•

-upprätta jakt PM inför jaktsäsong.

•

-upprätta en aktuell lista över jaktledare

• Styrelsen fastställer arbetsområden som svarar mot etablerade samarbetsområden och jaktlagens
önskemål.
•

(Till stadgarna bifogas karta utvisande aktuella arbetsområden)

§8. Föreskrifter för jakten
Jakten inom älg- och kronhjortsskötselområdet bedrivs jaktlagsvis, samarbete mellan jaktlagen kan ske.
Inom varje jaktlags område skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde ett eget licensområde.
• Jaktledare skall vara utsedd inom varje jaktlag. Denne övertar älg- och kronhjortsskötselområdets
skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget.
(se jaktkungörelsen).
• Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och om möjligt senast den 31 december
anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla fastighetsförteckning aktuell. Tillkommande generella
områden skall styrkas med kopia av upplåtelseavtal gällande rätt till jakt.
•

Tilldelning av kor (hind), tjurar (hjort) och kalv skall ske.

• Utöver vad som framgår av punkter ovan gäller Naturvårdsverkets allmänna råd avseende rätten till fällt
djur.

• Jaktledarna skall fortlöpande och senast tio dagar efter jakttidens utgång rapportera jaktresultatet på det
sätt som jaktstämman bestämmer.
• Avgiften för fälld älg och kronhjort skall samtidigt som jaktresultatet rapporteras inbetalas på det sätt
styrelsen meddelat.
•

Det åvilar jaktledarna att efter 7 jaktdagar, inom 30 dagar från jaktstart, rapportera

älgobs i Jaktrapport. Rapport av kronhjorts-obs sker enligt jaktstämmans beslut.
•

Styrelsen handlägger frågor rörande eventuell överskjutning.

•

Sanktioner: Styrelsen beslutar om eventuella sanktioner mot jaktlag som inte följer givna direktiv

§9. Utträde ur älg- och kronhjortsskötselområdet
Jaktlag som önskar utträda ur skötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31
december. Omregistreringskostnader betalas av det jaktlag som lämnar området eller utesluts från området.
Inga krav om återbetalning av erlagda avgifter eller anspråk på ekonomisk behållning eller inventarier i
skötselområdet kan ställas.
§10. Anslutning till älg- och kronhjortsskötselområdet
Nya jaktlag som önskar ansluta sina marker till skötselområdet skall senast den 31 december, året före det
året anslutningen avses ske, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av styrelsen.
Omregistreringskostnader betalas av de jaktlag som ansluts till området.
§11. Uteslutning ur älg- och kronhjortsskötselområdet
Jakstämman får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttsinnehavare som överträder
grundläggande bestämmelser för skötselområdet eller av jaktstämman fattade beslut eller bryter mot
författning avseende vilt, jakt, eftersök eller vapen.
§12. Ekonomi
För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och andra
kostnader som hänger samman med skötseln av älg- och kronhjortsstammen inom området får jaktstämman
besluta om att jaktlagen skall betala viss avgift.
Ordförande och kassör tecknar var för sig firma upp till 2000 kr, vilket också är maximal handkassa. Över
detta belopp skall firma tecknas gemensamt av styrelsen.
Eventuella utdebiteringar skall ske med hänsyn till respektive jaktlags anslutna areal (hektar)
§13. Ändring av stadgarna för älg- och kronhjortsskötselområdet
Förslag till ändringar skall inkomma skriftligt till styrelsen senast den 30 juni.
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av jaktstämman. Beslut om ändring är giltigt endast om det
erhåller minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid jaktstämman avgivna röster med samtidigt 50% närvaro av
röstetalet eller enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor.
§14. Upplösning av älg- och kronhjortsskötselområdet
Beslut om upplösning av skötselområdet kan fattas av jaktstämman. Om skötselområdet skall upplösas till
följd av sådant beslut, krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster vid
jaktstämman och vid ytterligare en stämma, minst 6 veckor efter ordinariejaktstämma.
Älg- och kronhjortsskötselområdet skall upplösas om så många jaktlag utträtt ur området att det inte längre
uppfyller kraven för ett skötselområde.
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Kassans behållning skall fördelas på sätt som beslutats av jaktstämman varvid bidrag till viltvård eller
viltskadeförebyggande åtgärder ges.

