Ringamåla älgskötselområde.
Protokoll från älgmöte 3 februari 2015.
Plats: Höga Böke hembygdsgård.
Närvarande: Se bifogad närvarolista.
Daniel Millbourn hälsade välkommen till 2015 års älgmöte.
§ 1.

Daniel Millbourn valdes till ordförande och Bengt Olofsson till sekreterare för
mötet. Peter Truedsson och Lars Berggren valdes att jämte ordföranden justera
protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare.

§ 2.

Beslut:
Röstlängd skulle upprättas om så erfordrades.

§ 3.

Konstaterades att kallelse skett på rätt sätt.

§ 4.

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse upplästes och godkändes.

§ 6.

Revisorernas berättelse upplästes. Revisorerna rekommenderade att styrelsen
skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 2014.

§ 7.

Efter genomgång av kassören fastställdes resultaträkningen och
balansräkningen.

§ 8.

Beslut:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2014.

§ 9.

Val av valberedning.
Eftersom valberedningen avgått kunde inte stadgeenliga val göras.
Beslut: Till ny valberedning valdes Alf Blåder, sammankallande, Daniel
Millbourn och Daniel Olsson.

§ 10.

Beslut:
Extra älgmöte ska hållas tisdagen 17 mars, klockan 1830 i Höga Böke. Vid detta
möte ska stadgeenliga val göras.

§ 11.

Inga förslag förelåg för behandling.

§ 12.

Slänsmåla och Tranemåla jaktlag har anmält utträde ur skötselområdet.
Slänsmåla anmälde utträde stadgeenligt före 31 december. Tranemålas anmälan
inkom efter årsskiftet.
Uppdrogs åt Daniel Millbourn och Bengt Olofsson att göra förslag till skrivelse
till länsstyrelsen, där RÄSO motsätter sig att de två jaktlagen tillåts gå över till
Almundsryds skötselområde. Förslaget ska skickas till jaktledarna för att
godkännas som antaget som beslut på årsmötet.

§ 13.

Inga nya jaktlag hade ansökt om anslutning.

§ 14.

Gällande älgskötselplan omfattar kommande säsong.

§ 15.

Efter två jaktlags utträde bör skötselplanen justeras.
Beslut:
Till Slänsmåla tilldelade vuxna djur för säsongen 2015-2016, 1 tjur och 1
hondjur minskas från skötselplanen. Frågan om tilldelade kalvar hänskjuts till
älgmötet i höst.

§ 16.

Beslut:
Älgjakten startar 24 oktober 2015.

§ 17.

Beslut:
Saltstenar ska inköpas i likhet med tidigare år, en per 150 ha.

§ 18.

Beslut:
Ingen avgift tas ut för inköp av saltstenar. Kostnaden tas ur skötselområdets
kassa.

§ 19.

Beslut:
Beslutades att medlemsavgiften för 2015 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 15 mars. Avsändare ska anges.

§ 20.

Beslut:
Förslaget till nya stadgar, som varit utsänt, presenterades. Förslaget godkändes
med den ändringen att § 8, punkt 5 kvarstår oförändrat.
Uppdrogs åt Bengt Olofsson att skriva om stadgarna och skicka till jaktledarna
samt ordna underskrift av styrelsen.

§ 21.

Beslut:
Spillningsinventeringen ska göras 25-26 april. Resultatet meddelas till Daniel
Millbourn.

§ 22.

Beslut:
Inrapportering av övrigt fällt vilt ska vara Peter Truedsson till handa senast 15
april 2015. Peter Truedsson sammanställer rapport för hela skötselområdet och
skickar till Jägareförbundet. Jaktlagen ska inte skicka rapport till
Jägareförbundet.

§ 23.

Övriga frågor.
De jaktlag som inte lämnat käke för åldersbestämning till Göran Rudolfsson
uppmanas att om möjligt göra detta.
Skogsstyrelsen kommer att sätta ut rutor för spillningsinventering inom kort.
Rutorna gicks igenom och respektive jaktlag godkände utsättningen.

§ 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.
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