Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde.

Protokoll från årsmöte 13 januari 2015 i Mörrums Jaktskytteklubbs stuga.
Närvarande: Se bifogad närvarolista.
§ 1.

Bengt Eriksson hälsade välkomna och öppnade årsmötet.
Bengt Eriksson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till
sekreterare för mötet.
Staffan Petersson och Andreas Eriksson valdes att jämte ordföranden
justera protokollet och tillika vara rösträknare.

§ 2.

Beslutades att röstlängd skulle upprättas endast om så skulle erfordras.

§ 3.

Beslutades att kallelse skett på rätt sätt.

§ 4.

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2014
presenterades. Eftersom jakten pågår fortfarande kommer den att
kompletteras med jaktresultatet och sedan läggas in på hemsidan.
Bilaga till detta protokoll.

§ 6.

Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Revisorerna tillstyrkte
att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§ 7.

Efter genomgång godkändes resultat- och balansräkningen för år 2014.
Ekonomin är god, eget kapital uppgår vid årets slut till cirka 16 000
kronor.

§ 8.

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 9.

Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 6 ordinarie och 2
suppleanter.

§ 10.

Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Ingemar H Sjöbohm och Jens
Eriksson samt nyvaldes Jens Nilsson.
Till suppleant på två år omvaldes Andreas Eriksson.

§ 11.

Till ordförande på ett år omvaldes Bengt Eriksson.

§ 12.

Till revisorer omvaldes Göran Torstensson och nyvaldes Bror Johansson.
Till revisorssuppleanter omvaldes Bo Ingemansson och nyvaldes Johan
Nilsson.

§ 13.

Till valberedning omvaldes Elis Eliasson, sammankallande, Gunnar
Ericsson och Olle Nilsson.

§ 14.

Beslutades att förslag skulle behandlas under punkt 18.

§ 15.

Förändringar i viltskötselområdets omfattning:
Tre jaktlag hade ansökt att få ansluta fasigheter till sina jaktområden.
Beslutades att godkänna ansökningarna och att Bengt Eriksson
sammanställer förändringarna och anmäler dem för registrering till
länsstyrelsen.
Beslutades att registreringsavgiften, 2 300 kronor, delas lika mellan de
tre berörda jaktlagen.

§ 16.

Inga jaktlag hade ansökt om medlemskap.

§ 17.

Konstaterades att gällande älgskötselplan och kronviltskötselplan
omfattar även nästkommande jaktsäsong.
Bengt Eriksson redovisade älgobsen från 2014 års jakt.
-

-

I ÄFO Väst låg antalet obs per mantimme på 0,051, en ökning mot de
två tidigare åren. I skötselområdet var talet 0,026, en avsevärd
minskning.
I ÄFO Väst var andelen kalv per hondjur 0,72, tidigare år ca 0,6. I
skötselområdet var talet 0,69.
I ÄFO Väst har 111 älgar hittills skjutits, jämfört med planen 120.

Avskjutning av älg 2014:
-

1 tjur.
2 hondjur.
3 kalvar.
Jakten pågår fortfarande..

Övrig dödlighet; 3 älgar, dödade av tåg.
Avskjutning av kronvilt 2014:
-

1 kalv.

Systemet ”Jaktvakt” har använts för inrapportering och uppföljning av
avskjutningen.
Beslutades att fortsätta använda systemet kommande år.
§ 18.

Beslutades att följande avskjutningsregler ska gälla för säsongen 2015/16:
Kronvilt:
- 1 hjort, 1 hind, 2 kalvar.
- Även spetshjort tillåten, alltså färre än 9 taggar.
- Hind och kalv tillåten från och med 16 augusti.
Älg:
- 2 tjurar, 3 hondjur, 7 kalvar.
Ett förslag till nytt system för tilldelning och övriga regler för älgjakten
presenterades. Förslaget bygger på en tilldelning per tre år. Förslaget
biläggs detta protokoll.
Årsmötet diskuterade förslaget och ansåg att det kunde gälla som
målsättning. Förslaget har inte presenterats för alla jaktlag.
Beslutades att styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med förslaget och
presentera och förklara det för samtliga jaktlag samt lägga fram ett
slutligt förslag för beslut på viltmötet i september.

§ 19.

Regelsammandraget ska omarbetas med hänsyn till förslagna ändringar
och framläggas för beslut på viltmötet i september.

§ 20.

Jaktlagen ska lämna avskjutningsrapport för övrigt vilt till Bengt Eriksson
senast 15 april 2015. Jägareförbundets blankett biläggs protokollet.
Informerades att Skogsstyrelsens utsättning av inventeringsrutor har
försenats.
Beslutades att skötselområdet övertar inventeringen av de rutor/delar av
rutor, som ligger inom området.

§ 21.

Inga avgifter.

§ 22.

Beslutades att medlemsavgiften för 2015 ska vara 200 kronor per jaktlag.
Avgiften ska vara betald senast 30 juni 2015 till bankgiro 5875-5828.
Avsändare ska anges på betalningen.

§ 23.

Beslutades att stadgarna ska ändras enligt följande:

-

-

I § 8a 1 stryks meningen: ”Sker överskjutning samma dag, men inom
olika jaktlag, räknas inte detta som överskjutning utan regleras mot
nästa års avskjutningskvot.”
I § 8a 2 och 8b 2 läggs följande mening till: ”Jaktlaget kan i stället till
viltskötselområdet inbetala värdet av djuret till ett kilopris, som för
varje år beslutas på viltmötet i september.”

Eftersom beslutet fattades med kvalificerad majoritet enligt stadgarna är
stadgarna därmed ändrade.
§ 24.

Informerades att medlemmarna är välkomna till studiebesök på Wanås
Gods i slutet av maj eller början av juni. Styrelsen återkommer med
inbjudan.
Mötet avslutades med kaffe i god stämning.
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