Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde.

Protokoll från årsmöte 25 januari 2017 i Mörrums Jaktskytteklubbs stuga.
Närvarande: Se bifogad närvarolista.
§ 1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att
jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare.
Andreas Eriksson hälsade välkomna och öppnade årsmötet.
Andreas Eriksson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till
sekreterare för mötet.
Jens Nilsson och Robert Wållgren valdes att jämte ordföranden justera
protokollet och tillika vara rösträknare.

§ 2.

Justering av röstlängd.
Beslutades att röstlängd skulle upprättas endast om så skulle erfordras.

§ 3.

Fråga om kallelse har skett på rätt sätt.
Beslutades att kallelse skett på rätt sätt.

§ 4.

Fastställande av dagordning.
Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2016
presenterades och godkändes. Eftersom jakten pågår fortfarande kommer
den att kompletteras med jaktresultatet och sedan läggas in på hemsidan.
Bilaga till detta protokoll.

§ 6.

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

§ 7.

Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

Efter genomgång fastställdes resultat- och balansräkningen för år 2016.
Ekonomin är god, eget kapital uppgår vid årets slut till cirka 26 000
kronor.
§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 9.

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

§ 10.

Val av fastställt antal ledamöter och suppleanter.
Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Peter Jonsson, Jens Eriksson
och Jens Nilsson.
Till suppleant på två år omvaldes Bengt Eriksson.

§ 11.

Val av ordförande till styrelsen i älg- och kronviltskötselområdet på ett
år.
Till ordförande på ett år omvaldes Andreas Eriksson.

§ 12.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Till revisorer omvaldes Göran Torstensson och Bror Johansson.
Till revisorssuppleanter omvaldes Bo Ingemansson och Johan
Nilsson.

§ 13.

Val av valberedning.
Till valberedning omvaldes Olle Nilsson, sammankallande, Gunnar
Ericsson och Mats Ottosson.

§ 14.

Behandling av inkomna förslag.
Förslag hade inkommit att bjuda in LRF och Södra till kommande
samrådsmöten. Organisationerna kommer sedan att distribuera inbjudan
till sina medlemmar.
Beslutades att förfara på detta sätt.

§ 15.

Förändringar i viltskötselområdets omfattning.

Ett omfattande arbete har gjorts för att uppdatera förteckningen över i
skötselområdet ingående fastigheter. Arbetet är nu klart och lista kommer
att skickas till jaktlagen.
Varje jaktlag ansvarar nu för att anmäla förändringar löpande.
Årsmötet uppmanar mindre jaktlag att gå samman till större enheter.
§ 16.

Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Inga jaktlag hade ansökt om medlemskap.

§ 17.

Fråga om älgskötselplan och kronviltskötselplan.
Nuvarande älgskötselplan omfattade endast innevarande jaktsäsong.
Andreas Eriksson redovisade älgobsen från 2016 års jakt:
-

-

I ÄFO Väst låg antalet obs per mantimme på 0,05, samma nivå som
genomsnittet de senaste åren. I skötselområdet var talet 0,029, i nivå
med tidigare.
I skötselområdet var reproduktionstalet 0,62 kalv per hondjur, i nivå
med tidigare.

Avskjutning av älg 2016:
-

2 tjurar.
1 hondjur.
1 kalv.
Jakten pågår fortfarande.

Övrig dödlighet; 2 älgar, trafikdödade inom eller i omedelbar närhet av
området.
Styrelsen hade tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till ny
älgskötselplan. Gruppen föreslår att målet ska vara 4,6 älgar per 1 000 ha
efter tredje årets jakt. Föreslagen avskjutning är 2 tjurar, (max 1 med fler
än 6 taggar), 2 hondjur och 4 kalvar per år under treårsperioden.
Beslutades att godkänna planen för insändning till länsstyrelsen.
Beslutades att behålla systemet för treårstilldelning.
Beslutades efter röstning att senarelägga jaktstarten till 21 oktober i likhet
med övriga skötselområden.

Beslutades att ge styrelsen rätt att avgöra om kvoteringsjakt på
kvarvarande djur ska genomföras. Styrelsen ska avgöra frågan med hänsyn
till tillgången på älg.
Avskjutning av kronvilt 2016:
-

1 hjort.
2 kalvar.

Gällande skötselplan omfattar 1 hjort, (färre än 9 taggar), 1 hind och 2
kalvar per år för ytterligare två säsonger.
Beslutades att planen bibehålls oförändrad.
Beslutades att bibehålla jaktstarten på hind och kalv den 16 augusti samt
att jaktstarten på hjort senareläggs till 21 oktober.
Beslutades att fortsätta med systemet JaktVakt för rapportering och
avlysning.

§ 18.

Beslut om det antal älgar resp kronvilt, som ska fällas och fördelning av
dessa mellan jaktlagen.
Beslutades att följande avskjutning ska gälla för säsongen 2017/18:
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, (max 1 med fler än 6 taggar), 2 hondjur, 4 kalvar.

§ 19.

Regler för älgjakten och kronviltjakten.
Regelsammandraget ska omarbetas med hänsyn till förslagna ändringar
och framläggas för beslut på viltmötet i september.
Uppdrogs åt styrelsen att utforma detta och göra förslag på tid för
exklusiv tilldelning av vuxna älgar.
Regelsammandrag för 16 augusti till och med 20 oktober ska skickas med
detta protokoll.

Årsmötet påminner om att inrapportering av fällda älgar och kronvilt även
ska rapporteras på e-post.
§ 20.

Praktiskt viltvårdsarbete, viltinventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
Jaktlagen ska lämna avskjutningsrapport för övrigt vilt till Bengt Eriksson
senast 15 juli 2017. Jägareförbundets blankett biläggs protokollet.
Uppdrogs åt styrelsen att utreda möjligheterna och kostnaderna för
flyginventering i samarbete med övriga områden i Blekinge Väst.
Jaktlagen uppmanas att vidta åtgärder snabbt när skador av kronvilt
rapporteras.

§ 21.

Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och
och åtgärder enligt § 20.
Beslutades att tills vidare inga avgifter ska tas ut.

§ 22.

Beslut om avgifter.
Beslutades att medlemsavgiften för 2017 ska vara 200 kronor per jaktlag.
Avgiften ska vara betald senast 29 februari 2017 till bankgiro 5875-5828.
Avsändare ska anges på betalningen.

§ 23.

Övriga frågor.
Maltesholms Gods erbjuder studiebesök i början av juni. Kostnaden
uppgår till 2 500 kr plus moms.
Beslutades att skötselområdet tar kostnaden.
Styrelsen återkommer med inbjudan.
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