Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde.

Protokoll från årsmöte 17 januari 2018 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.
Olle Nilsson och Göran Torstensson 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 2017
presenterades och godkändes. Eftersom jakten pågår fortfarande kommer
den att kompletteras med jaktresultatet och sedan läggas in på hemsidan.

§ 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 2017.
Eget kapital uppgår vid årets slut till cirka 24 000 kronor.

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 9.

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter.
Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 7 ordinarie och 2
suppleanter.

§ 10.

Val av fastställt antal ledamöter och suppleanter.
Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Andreas Eriksson, Staffan
Petersson, Bernt Pettersson och Bengt Olofsson.
Till suppleant på två år nyvaldes efter omröstning Charlott Lorentzen.

§ 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 förbättra viltförvaltningen genom samgående
mellan jaktlagen till större enheter.
Årsmötet uppmanade jaktlagen att verka för samgående där det med
hänsyn till jaktområdenas belägenhet är lämpligt samt uppdrog till
styrelsen att arbeta vidare med frågan.

§ 15.

Förändringar i viltskötselområdets omfattning.
Ett antal mindre förändringar i jaktområdens omfattning presenterades.

§ 16.

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

§ 17.

Fråga om älgskötselplan och kronviltskötselplan.
Nuvarande älgskötselplan godkändes på tre år, varav den gångna
säsongen var den första.
Andreas Eriksson redovisade älgobsen från 2017 års jakt:
-

-

I ÄFO Väst låg antalet obs per mantimme på 0,037, en avsevärd
minskning jämfört med de senaste åren. I skötselområdet var talet
0,01, det lägsta någonsin, en minskning från 0,025 i genomsnitt
tidigare år. Den 21 och 22 oktober, de två första jaktdagarna, jagade
35 jägare under totalt 511 timmar och observerade en enda älg.
I ÄFO Väst var reproduktionstalet 0,5 kalv per hondjur, jämfört med
0,6 i genomsnitt tidigare år.

Avskjutning av älg 2017:
-

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

Övrig dödlighet; 2 älgar, 1 trafikdödad, 1 sjuk och avlivad.
Styrelsen hade mot bakgrunden av den sjunkande avskjutningen och
älgobsen föreslagit en minskning av avskjutningen i skötselplanen till 3
vuxna och 3 kalvar, (från 4 och 4).
Beslutades att godkänna förslaget och att uppdra till styrelsen att
genomföra det och presentera den nya planen på höstmötet.
Beslutades att behålla systemet för treårstilldelning och att uppdra till
styrelsen att presentera förslag på höstmötet.
Beslutades att senarelägga jaktstarten till 20 oktober.
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 2017:
-

2 kalvar.

Gällande skötselplan omfattar 1 hjort, (färre än 9 taggar), 1 hind och 2
kalvar per år för ytterligare en säsong.
Beslutades att planen bibehålls oförändrad.
Beslutades att bibehålla jaktstarten på hind och kalv den 16 augusti samt
att jakten på hjort startar andra måndagen i oktober.
Beslutades att fortsätta med systemet JaktVakt för rapportering och
avlysning. Systemet har kompletterats med nya funktioner och det
uppdrogs åt styrelsen att föreslå höstmötet hur vi kan dra nytta av dessa.
§ 18.

Beslut om det antal älgar resp kronvilt, som ska fällas och fördelning av
dessa mellan jaktlagen.
Beslutades att dessa beslut hänskjuts till höstmötet.

§ 19.

Regler för älgjakten och kronviltjakten.
Regelsammandraget ska omarbetas med hänsyn till föreslagna ändringar
och framläggas för beslut på höstmötet.

§ 20.

Praktiskt viltvårdsarbete, viltinventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
Jaktlagen ska lämna avskjutningsrapport för övrigt vilt till Bengt Eriksson
senast 15 april 2018.
Spillningshögar ska räknas helgen 21-22 april 2018. Berörda jaktlag
ombeds informera markägare.
Älgobs, statistik över avskjutning, vikter, ålder mm görs som tidigare.
Övrig viltvård sköts av respektive jaktområde.
Uppdrogs åt styrelsen att förbereda och undersöka förutsättningarna för
flyginventering i samarbete med övriga områden i Blekinge Väst.

§ 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 2018 ska vara 200 kronor per jaktlag.
Avgiften ska vara betald senast 28 februari 2018 till bankgiro 5875-5828.
Avsändare ska anges på betalningen.

§ 23.

Övriga frågor.
-

-

-

Studiebesök. Olika förslag diskuterades, bussresa, dag för
träningsskytte, besök på viltslakteri, besök på jaktområde. Styrelsen
får återkomma med inbjudan.
Uppdrogs åt styrelsen att i samråd med Olofström och Ryssberget
besluta när det är dags att släppa en kapital kronhjort fri för
avskjutning. Vi har haft förbud på stora hjortar under lång tid.
Lista över företrädare för jaktlagen beräknas kunna ingå i de utökade
funktionerna i Jaktvakt.
Olaga jakt förekommer inom området. Stärkt vaksamhet
rekommenderas, liksom polisanmälan i de fall där bevis kan styrkas.
Våra årsmöten är inte särskilt välbesökta och ordförande uppmanade
jaktlagen att uppmuntra fler att delta.
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