
Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde. 

 

 

Protokoll från årsmöte 16 januari 2019 i Mörrums Jaktskytteklubbs stuga. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Andreas Eriksson hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer 

att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare.   

 

Andreas Eriksson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till 

sekreterare för mötet. 

 

Anders Eliasson och Anders Truedsson valdes att jämte ordförande 

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 2018  

presenterades. Mötet ansåg att informationen om samgåendet med   

Ringamåla borde kompletteras i verksamhetsberättelsen med mer info om 

arbetsgruppens arbete. Andreas Eriksson åtog sig att göra detta.        

 

§ 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 2018. 

Eget kapital uppgår vid årets slut till cirka 23 000 kronor. 



 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.   

 

 Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 

 

§ 9. Sammangående med Ringamåla skötselområde. 

 

 Den tillsatta arbetsgruppens förslag till tidplan, regler mm samt till nya    

stadgar presenterades på höstmötet. Materialet har varit utsänt till samtliga 

jaktlag. 

 

 Diskussion följde om alternativet till samgåendet, som befanns vara att 

söka en storlicens för hela området. Hur tillkommande områden ska 

hanteras diskuterades också liksom frågan om tilldelning till jaktlag med 

mark både i det norra och det södra området. 

 

 Efter diskussion beslutades enhälligt genom handuppräckning att 

godkänna förslaget till samgående. 

 

 Ett nytt årsmöte ska hållas gemensamt med Ringamåla den 5 mars i Höga 

Böke hembygdsgård. Då ska bland annat en ny styrelse för det nya 

området väljas.    

 

§ 10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter. 

 

a) Antalet ledamöter i styrelsen fram till 5 mars fastställdes till 

ordförande, 6 ordinarie och 2 suppleanter. 

b) Valberedningen redovisade sin nominering till den gemensamma 

styrelsen inför valen den 5 mars: Ledamöter: Andreas Eriksson, 

Bengt Olofsson, Claes Hallström. Suppleant: Bengt Eriksson. 

 

§ 11. Val av fastställt antal ledamöter och suppleanter. 

 

 För tiden fram till den 5 mars omvaldes sittande styrelseledamöter och        

suppleanter. 

 

§ 12. Val av ordförande till styrelsen i älg- och kronviltskötselområdet på 

ett år. 

 

För tid som ovan omvaldes Andreas Eriksson. 

 

§ 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 

 

 För tid som ovan omvaldes sittande revisorer och suppleanter. 

 

 



§ 14. Val av valberedning. 

 

 För tid som ovan omvaldes sittande valberedning. 

 

§ 15. Behandling av inkomna förslag. 

 

 Inga förslag hade inkommit.  

 

§ 16. Förändringar i viltskötselområdets omfattning. 

 

 Ett antal förändringar i jaktområdens omfattning presenterades på    

höstmötet.  

 

Sedan dess har Henrik Sonessons jaktlag begärt utträde. Inklusive de 

fastigheter där inget jaktlag hävdar jakträtt uppgår den areal som 

avregistreras till 416 ha. 

 

Listan över oregistrerade fastigheter skickas till jaktlagen med begäran om 

svar inom en vecka ifall laget har jakträtt på någon av dem. I annat fall 

avregistreras fastigheterna innan samgåendet med Ringamåla. 

 

§ 17.                 Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

 

 Inga jaktlag hade ansökt om medlemskap. 

 

§ 18.  Fråga om älgskötselplan och kronviltskötselplan. 

 

  Ringamålas skötselplan sträcker sig till och med innevarande säsong. Nya 

planer för 2019-2021 får göras av styrelsen för det nya området. 

 

 Avskjutning 2018: 

 Älg:      Kronvilt: 

- 2 hondjur.     - 1 hind. 

- 1 kalv. 

- Jakten pågår fortfarande. 

 

 Övrig dödlighet; 1 tjur och 1 kalv trafikdödade, 2 älgar döda av annan 

orsak. 

 

Älgobs per mantim var 0,309, i nivå med historiskt utfall. 

 

 Övriga frågor under § 18 hänskjuts till styrelsen för det nya området. 

 

§ 19. Beslut om det antal älgar resp kronvilt, som ska fällas och fördelning 

av dessa mellan jaktlagen. 

 



 Dessa frågor hänskjuts till styrelsen för det nya området. 

 

§ 20.                 Regler för älgjakten och kronviltjakten. 

 

 Hänskjuts som ovan.  

 

§ 21.                Praktiskt viltvårdsarbete, viltinventeringar, skadeförebyggande

 åtgärder. 

 

Jaktlagen ska lämna avskjutningsrapport för övrigt vilt till Bengt Eriksson 

senast 15 juli 2019. 

 

Spillningshögar ska räknas helgen 13-14 april 2018. Berörda jaktlag 

ombeds informera markägare. 

 

Älgobs, statistik över avskjutning, vikter, ålder mm görs som tidigare. 

 

Övrig viltvård sköts av respektive jaktområde. 

 

§ 22.                Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och  

                        och åtgärder enligt § 21. 

 

                        Hänskjuts som ovan. 

 

§ 23.                Beslut om avgifter. 

 

 Hänskjuts som ovan. 

 

§ 24.                Övriga frågor. 

 

 Inga. 

 

§ 25. Mötet avslutas. 

 

 Andreas Eriksson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade      

mötet.   

   

Vid protokollet   Justeras    

 

 

Bengt Olofsson   Anders Eliasson  Anders Truedsson 

    

 

   Andreas Eriksson 

 

 



     

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  
 


