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Vardera ingående jaktlag ägde rätt att närvara med en representant som förde lagets talan
under stämman. Varje jaktlag har en röst per påbörjad 1000 ha jaktmark. Innan stämman
öppnades registrerades närvarande representanter och fördes till röstlängden.
1. Mötets öppnades av ordförande Jan Henriksson
2. Anders Flodström utsågs till att leda dagens möte.
3. Ulf Svensson utsågs till mötessekreterare
4. Per Erik Sjöström och Roger Jansson valdes till justeringsmän att jämte ordförande
justera protokollet samt tillika agerar rösträknare vid ev. röstning
5. Kallelse till mötet har skett i behörig ordning (14 dagar) och stämman är
beslutsmässig.
6. Röstlängden i form av närvaroregistrering godkändes .
7. Förelagd dagordning godkändes. Inga frågor noterades att avhandla under punkten
”Övriga frågor”
8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse lästes upp av Ulf Svensson och
beslutades lägga den till handlingarna.
9. Anders Flodström läste upp revisorernas berättelse och mötet beslutade att den
skulle läggas till handlingarna.
10. Ulf Kronander redogjorde för årets resultat och mötet godkände resultat- och
balansräkning i framfört skick.
11. Beslutades att föra resultatet till ny räkning innevarande år.
12. Mötet beslutade lämna styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
13. Mötet omvalde i enlighet med valberedningens förslag styrelseledamöterna Gunilla
Gustavsso, Ulf Svensson och Ulf Kronander för en tid av två år.
14. Jan Henriksson omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till ordförande för
kommande verksamhetsår
15. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Anders Flodström och Leif Öster
till ordinarie revisorer och B O Andersson och P E Sjöström till revisorsuppleanter
16. Mötet omvalde ”sittande” valberedning: Anders Lundberg Garpenbergsområdet,
samankallande, Bo Johansson, Ingemar Engvall, Grytnäs. Jan Lennartsson, Folkärna.
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17. Fallets jaktlag har justerad areal med 12 ha.
18. Mötet biföll styrelsens godkännande av Moren Grådö-Nybyn 560 ha med jaktledare
Ingvar Eriksson
19. Gästföreläsare Hans Johansson, Svenska Jägareförbundet, redovisade hur Älgobsen
skall rapporteras och hur de används i förvaltningsarbetet. Utifrån årets rapporter
redovisades hur reproduktionen sjunkit från en hög nivå till att nu vara låg. Möjliga
orsaker diskuterades. Sammansättningen av Ko/Tjur är i jämförelse med övriga
Dalarna mycket bra.
Hans poängterade vikten av att fylla i Rovdjursobsen-Björnobsar.
20. Praktisk älgförvaltning. Spillningsinventering som utförts visar på ca 8.7 älgar per
1000ha vilket ligger nära målsättningen.
21. Fallavgifter 2013-2014
Länsstyrelsen i Dalarna har angett att fallavgift för vuxen älg är 700kr och för kalv
skall 150 kr. På GÄSO´s konto skall fallavgifter vara till handa senast den
7 mars 2014. (Tillsammans med 10öre/ha)
22. Älgskötselplan 2012-2014. Mötet biföll styrelsens förslag att den gällande
förvaltningsplanen skall följas och att den planerade tilldelningen av älg sker med
anpassning efter årets Älgobs och spillningsinventering. Resterande ej skjutna älgar
från 2012 års tilldelning förs över till innevarande jaktår.
Mötet godtog styrelsens förslag om avlysningsjakt V47. Tilldelningar och utfall av
avlysningsjakten kommer att redovisas på hemsidan.
23. Inkomna motioner: Inga motioner förelåg at behandla.
24. Regler för älgjakten utöver de i stadgarnas §8 angivna.
Ulf Svensson läste upp Jakt PM 2013 som mötet godkände.
25. Beslut om avgifter i enlighet med stadgarnas §17
Mötet godtog styrelsens förslag om oförändrade avgifter.
26. Justering av lista över jaktledare. Ulf Svensson uppmanade samtliga jaktlag att se
över så att rätt jaktledare står noterad i Viltdata. Detta är ytterst viktigt i samband
med den avlysningsjakt som kommer att ske V47
27. Inga ”Övriga frågor” var anmälda under punkten 6
28. Mötet avslutades. (Anders Flodström tackades för ett väl lett möte).
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Ulf Svensson, sekreterare

Anders Flodström, mötesordförande

……………………………………

……………………………………

Per Erik Sjöström, justeringsman

Roger Jansson, justeringsman
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