
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från älgmöte 29 januari 2014.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Daniel Millbourn hälsade välkommen till 2014 års älgmöte.   

  

§ 1.                Daniel Millbourn valdes till ordförande och Bengt Olofsson till sekreterare för 

mötet. Mats Johansson och Alf Blåder valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 2.  Röstlängd: 

Jaktlag  2 1 röst. 

4 2 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

10                 1 

11                 1 

12                 1 

13                 1 

14                 1 

15                 1 

17                  1 

19 1 

Summa                               15 röster 

 

§ 3. Konstaterades att kallelse skett på rätt sätt.  

 

§ 4. Den utsända dagordningen godkändes med förändringen att punkt 17 flyttades 

till efter punkt 8. 

 

§ 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse upplästes och godkändes.   

 

§ 6.  Revisorernas berättelse upplästes. Revisorerna rekommenderade att styrelsen 

skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 2013.  

 

§ 7. Efter genomgång av kassören fastställdes resultaträkningen och 

balansräkningen.  

 

§ 8. Beslut:  

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2013. 

 



§ 17. Tilldelningsprinciper. De under föregående år införda tilldelningsprinciperna har 

förorsakat missnöje och missförstånd. Flera förslag till förändring har cirkulerat, 

både från styrelsen och enskilda jaktlag. 

 

 Styrelsen presenterade två förslag för beslut: 

 1.Fortsätta med gällande tilldelningsprinciper. 

 2.Införa nytt system med fast tilldelning på tre år baserat på jaktlagens 

areal. Tilldelningen beräknas genom att jaktlagens areal multipliceras 

med 3. Det så erhållna arealtalet divideras med 800. 

 

Beslut:  

 

Förslagen gick till omröstning och förslag 2 erhöll samtliga röster. Beslutades 

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Mikael Olsson, sammankallande, Henrik 

Henriksson, Jesper Bengtsson och Bengt Olofsson. Gruppens uppdrag är att 

arbeta igenom detaljerna och utforma en tilldelningsprincip enligt det beslutade 

förslaget. Gruppen ska senast 28 februari sända ett förslag till 

tilldelningsprinciper för i första hand 2014 och 2015 på remiss till alla jaktlag. 

 

Under mars månad ska extra älgmöte hållas för att fatta beslut om 

tilldelningsprinciperna. 

 

§ 9. Beslut:  

 

Till ordförande i älgskötselområdet och styrelsen på ett år valdes Daniel 

Millbourn. 

 

§ 10. Beslut: 
 

 Beslutades att valet av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen bordläggs 

till extra älgmötet i mars. 

 

§ 11. Beslut: 

 

 Till revisorer omvaldes Thomas Pettersson och Mikael Olsson. Till 

revisorssuppleant omvaldes Nils-Erik Svensson. 

 

§ 12. Beslut: 

 

 Till valberedning omvaldes Mats Henriksson, sammankallande samt Magnus 

Gustafsson och Roger Holgersson. 

 

§ 13. Förslag hade inkommit om ändring av stadgarnas bestämmelse om rösträtt. 

Enligt gällande stadgar har alla jaktlag en röst utom jaktlag 4, som har två röster. 

Förslaget syftar till en förbättrad demokrati och innebär att jaktlagen tilldelas en 

röst för varje påbörjat 100-tal ha i areal. 

 

 Beslut: 

 



 Förslaget gick till omröstning, med 12 röster för detsamma och 3 röster 

nedlagda. 

 

 Därmed är förslaget slutligen fastställt eftersom mer än 50 % av rösterna var 

närvarande och mer än två tredjedelar av rösterna var för förslaget. 

 

 Mötet uppdrog åt styrelsen att genomföra stadgeändringen. 

 

Mötet uppdrog åt styrelsen att göra en översyn av stadgarna och presentera 

förslag till ändringar på älgmötet 2015.  

 

§ 14. Förändringar i jaktområdenas omfattning. 

 

 Två jaktlag har anmält tillkommande areal för mark väster om Mörrumsån, 

utanför skötselområdets gränser. För att länsstyrelsen ska godkänna registrering 

av mark i annat skötselområde krävs särskilda skäl. Jaktlagen återkommer med 

motivering för ansökan. 

 

 Beträffande registreringskostnader föreslogs att kostnaden betalas av 

skötselområdet om registreringen omfattar 200 ha eller mer. Annars betalar 

respektive jaktlag. Förslaget hänskjuts för beslut på nästa älgmöte. 

 

§ 15. Inga nya jaktlag hade sökt inträde. 

 

§ 16. Älgskötselplanen för åren 2013-2015 gäller. 

 

§ 18. Inga ytterligare regler. 

 

§ 19. Beslut:  

 

Räkning av spillningshögar skall göras 25-26 april. Resultatet lämnas senast den 

26 april till Daniel Millbourn. 

 

 Uppdrogs åt styrelsen att inköpa saltstenar, en per 150 ha, och besluta om 

fördelning av dessa till jaktlagen. 

 

 Informerades att Skogsstyrelsen har påbörjat en länsomfattande spillnings- och 

betesinventering, som kommer att redovisa första resultatet våren 2015. Vår 

nuvarande inventering fortsätter minst till och med 2014-2015. Därefter kan det 

bli aktuellt att vi övertar Skogsstyrelsens inventering. 

 

§ 20. Beslut:  

 

 Beslutades att kostnaden för saltstenar tas ur skötselområdets kassa. 

 

 Beslutades att kostnaden för ett jakttorn som lottat pris vid dekalskyttet tas ur 

skötselområdets kassa. 

  

§ 21.  Beslut: 

 



 Beslutades att medlemsavgiften för 2014 skall vara kronor 300,- per jaktlag. 

Avgiften skall vara betald senast 31 mars till bankgiro 5616-0021. Avsändare 

ska anges på betalningsavin. 

 

 Beslutades att fällavgiften för älg ska vara samma som fällavgiften till 

länsstyrelsen och betalas av jaktlagen senast 31 januari. 

 

§ 22. Beslutades att inrapportering av övrigt fällt vilt ska vara Peter Truedsson till 

handa senast 15 april 2014.   

 

§ 23. Övriga frågor. 

 

 Daniel Millbourn och Peter Truedsson åtog sig att uppdatera den 

statistik över fällda djur, ålder mm, som sköttes av Tommy Jeppsson. 

 Till kontrollanter vi vägning av skjutna djur, undervikt, felskjutning 

mm utsågs Mikael Olsson, Mats Henriksson och Daniel Olsson. Om 

ingen av dessa kan nås får vägningen kontrolleras av medlem i annat 

jaktlag. 

 Bekräftades att det jaktlag som skjuter fel djur betalar fällavgiften till 

länsstyrelsen.  

 

§ 24. Ordföranden avslutade mötet. Därefter serverades smörgåstårta med tillbehör, 

som avnjöts i god stämning. Mötet tackar Elna och Arne Karlsson för goda 

förberedelser och servering.  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Bengt Olofsson Daniel Millbourn Mats Johansson    Alf Blåder 

 

  

 

 

   

 

 

 

 


