Ringamåla Älgskötselområde

Protokoll från styrelsemöte 28 november 2016.
Närvarande: Jesper Bengtsson, Bengt Olofsson, Johan Bergholtz, Nils-Erik Svensson, Johan
Gyberg, Arne Karlsson, Alf Blåder.
§ 1.

Mötet öppnas.
Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2.

Ekonomi.
Nils-Erik Svensson rapporterade att vi har cirka 5 500 kr i kassan.
Beslutades att vi bör sträva efter att balansera kassan på mellan 5 000 och
10 000 kr.

§ 3.

Avskjutning 2016.
Hittills har 4 tjurar, 1 hondjur och 8 kalvar, (5 tjurkalvar och 3 kvigkalvar),
fällts. Kalvarnas medelvikt är 48 kg. Det motsvarar ungefär ¾ av den planerade
avskjutningen.
Inom hela ÄFO Väst har 76 älgar fällts, cirka 2/3 av planerat.
Olofström har fällt 48 djur och avslutat älgjakten.
Mörrumsån har fällt 2 tjurar och 1 hondjur.
Ryssberget har fällt 1 tjur och 1 hondjur.
Immeln/Halen har fällt 1 tjur och 3 hondjur.
Inom licensområdena har fällts 3 hondjur och 3 kalvar.

§ 4.

”Felskjutning.”
Jaktlag 2, Holgersson, hade den 22 oktober fällt en hornlös tjur medan
tilldelningen var ett hondjur. Bengt Olofsson redogjorde för omständigheterna:
Hundförarna hade sett djuret halta och anmält på radio. När djuret kom i pass
haltade det och hade inga horn. Skytten ansåg att han sköt mot en ko, som
dessutom var halt. Daniel Olsson tillkallades och inspekterade djuret och kunde
konstatera att rosenkransarna delvis var övervuxna och att en av framklövarna
var uppsvälld. LE Carlsson tillkallades och kunde inte se något annat fel på
djuret utöver framklöven. Vissa prover togs för analys på SVA, bland annat
lårbenet för test av bentätheten.

Beslutades att skytten handlat korrekt och att inget straff skulle följa.
Uppdrogs åt Bengt Olofsson att informera jaktlaget.
§ 5.

Älgobs.
Inom RÄSO hade vi 1 458 obstimmar och 88 observationer, motsvarande 0,060
obs per mantimme.
Detta är i nivå med tidigare år och tyder på i stort sett oförändrad älgstam.
Avsikten var att obsen också skulle inkludera vildsvin, men detta blev inte
kommunicerat och saken får tas upp igen på årsmötet.

§6.

Årsmötet 2017.
Beslutades att årsmötet ska äga rum torsdagen 26 januari 2017 klockan 1830 i
Höga Böke.
Kallelse ska sändas ut före jul och inkludera inkomna förslag. Förslag som
inkommer efter utskicket sänds ut i början av januari.
Beslutades att föreslå att vi fortsätter på innevarande skötselplan, att
tilldelningssystemet inte ändras och att jakten ska bedrivas på samma sätt som
innevarande säsong.
Beslutades vidare att föreslå att vi går över från ”Jaktvakt” till ”Wilth” för
rapportering och avlysning.
Styrelsens förslag enligt ovan ska framgå av kallelsen, samt att kaffe och fralla
serveras till självkostnadspris.
Uppdrogs åt Bengt Olofsson att sända kallelsen.

§ 7.

Övrigt.
Uppdrogs åt Nils-Erik Svensson att äska ersättning från Jaktvårdskretsen för
utlägg för spillningsinventeringen samt premien för 100 % rapportering av
övrigt vilt.
Slänsmåla jaktlag är enligt uppgift i begrepp att söka inträde i något ÄSO. Med
hänsyn till markens belägenhet inom RÄSO:s gränser ansåg styrelsen att
jaktlaget borde tillhöra RÄSO. Älgförvaltning, inventering mm skulle vinna på
detta.
Beslutades att Jesper Bengtsson och Bengt Olofsson kontaktar Slänsmåla för en
diskussion om deras återinträde i RÄSO.

§ 8.

Nästa styrelsemöte.
Beslutades att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen 10 januari 2017, klockan
1800 i Höga Böke. Fortsatt uppföljning av avskjutning, älgobs samt
förberedelser för årsmötet.

§ 9.

Mötet avslutades.
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