
Ringamåla Älgskötselområde 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 17 december 2013. 

 

Närvarande: Kjell Berggren, Johan Gyberg, Arne Karlsson, Bengt Olofsson, Roger 

Holgersson.  

 

§ 1.  Bengt Olofsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Arne Karlsson rapporterade att vi har 16 000 kronor i kassan.  

 

§ 3. Resultatet av älgjakten hittills: Fällda djur: 5 tjurar, 2 hondjur och 7 kalvar. För 

att nå ett acceptabelt resultat behöver ett antal kalvar fällas. 

 

 Från 1 januari är kalvjakten fri. Det är viktigt att fällrapport lämnas omgående. 

Bengt Olofsson påminner jaktlagen om detta.  

 

§ 4. Tre jaktlag, Slänsmåla, Truedsson och Jonasson har anmält utträde ur 

skötselområdet. Skälet till utträdet har inte angetts. 

 

 Uppdrogs åt Daniel Millbourn att kontakta lagen och be om deras motivering. 

 

 Uppdrogs åt Bengt Olofsson att verka för att ÄFG Väst tar ställning i frågan och 

meddelar länsstyrelsen vad man anser. Förhoppningsvis är ÄFG överens om att 

utträdet skulle strida mot intentionerna i nya lagen om älgförvaltning och 

försvåra arbetet med denna. 

 

§ 5. För säsongen 2014-2015 ska gällande tilldelningsprincip tillämpas. Eftersom 

årets avskjutning av hondjur och kalv gått trögt bör tiden för jakt på hondjur och 

reglerna för kalvjakten diskuteras. 

 

§ 6                 Förberedelser inför årsmötet: 

 

- Beslutades att årsmötet ska hållas onsdagen den 29 januari 2014 klockan 

1830 i Höga Böke. 

- Bengt Olofsson gör kallelse och förslag till verksamhetsberättelse. 

- Arne Karlsson förbereder revision av räkenskaperna. 

- Roger Holgersson, valberedningen, bereder frågan om val av styrelse. 

Följande val ska göras: 

 Val av ordförande på ett år 

 Kjell Berggren och Arne Karlsson är på tur för omval 

 Nyval av suppleant i stället för Henrik Henriksson på ett år. 

 Nyval av suppleant i stället för Maria Henriksson på två år. 

 Styrelsen har att göra förslag till ny valberedning. 

- Inga ansökningar om inträde har inkommit. Anmälningar om utträde från tre 

jaktlag, Slänsmåla, Truedsson och Jonasson. 

- Datum för spillningsinventering. 

- Medlemsavgiften föreslås oförändrad, 300 kronor per jaktlag. 

 



§ 7. Ett antal förändringar i jaktlagens areal har anmälts. Uppdrogs åt Bengt 

Olofsson att skriva till alla jaktlag och be dem meddela eventuella förändringar i 

deras areal. Alla förändringar bör lämnas samtidigt för att minimera 

registreringskostnaden.  

 

§ 8. Beslutades att nästa styrelsemöte ska hållas onsdagen 8 januari klockan 1800 i 

Höga Böke. På mötet ska eventuella ytterligare förberedelser inför årsmötet gås 

igenom. Vidare ska utträdesansökan från jaktlagen och verksamhetsplanen för 

2014 behandlas. De uppgifter som hanterats av de medlemmar som lämnar 

skötselområdet måste tas över av andra. 

 

 

Svängsta 2013-12-18 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Daniel Millbourn 

 


