Ringamåla Älgskötselområde

Protokoll från styrelsemöte 10 januari 2017.
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 12 000 kr i kassan.

§ 3.

Avskjutning 2016.
Hittills har 6 tjurar, 2 hondjur och 11 kalvar, (5 tjurkalvar och 6 kvigkalvar),
fällts. Detta är enligt avskjutningsplanen förutom att könsfördelningen på vuxna
avviker.
Kalvarnas medelvikt är 48 kg, ungefär som tidigare år. Vikterna ökar inte trots
att vi har gott om äldre tjurar och hondjur. Älgobsen visar 0,6 kalv per hondjur,
också i nivå med tidigare.
Inom hela ÄFO Väst har 98 älgar fällts.
Olofström och RÄSO har fällt planerat antal.
Statistiken över födelseår på fällda djur tyder fortsatt på att cirka 20 kalvar föds
årligen inom området.

§ 4.

Övrig dödlighet.
2 älgar har dödats i trafik och 1 av okänt skäl.

§ 5.

Skötselplan.
Beräkningar i Älgfrode med verkligt utfall tyder på att vi följer vår plan och är
på väg mot det satta målet.
Vi har inte anledning att justera vår plan för kommande år.
Beslutades att föreslå årsmötet att behålla planen oförändrad.

§ 6.

Avskjutningsregler.
Nils-Erik Svensson hade föreslagit att ändra avskjutningsreglerna så att alla
jaktlag som har tilldelats vuxet djur får skjuta vilket kön de vill tills maxantalet
för respektive kön har uppnåtts.
Då skulle vi slippa de flesta felskjutningar där fel kön skjuts. Det är endast när
maxantalet för ett kön är uppnått, som det kan bli felskjutningar.
På detta sätt blir också de vuxna älgarna skjutna snabbare, vilket också medför
mindre risk för att tjurar blir tagna för hondjur.
Efter diskussion ställde sig styrelsen bakom förslaget.
Beslutades att skicka ut förslaget till jaktlagen och förelägga det för beslut på
årsmötet.

§ 7.

Förberedelser för årsmötet.
Verksamhetsberättelsen upplästes och kompletterades.
Valberedningen önskade att få förslag från jaktlagen till ersättare för Johan
Bergholtz, som avsagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen.
Eftersom älgjakten är avslutad ska vi begära att fällavgifterna inbetalas före
årsmötet.
Beslutades att skicka verksamhetsberättelsen, valberedningens önskemål och
begäran om inbetalning av fällavgifterna till jaktlagen.
Vissa arealförändringar presenteras på årsmötet.

§ 8.

”Felskjutning.”
Jaktlag 13, Berggren, hade den 22 december fällt en hornlös tjur medan
tilldelningen var ett hondjur.
Daniel Olsson hade inspekterat djuret och tagit bilder, som visade att
rosenkransarna var delvis överväxta.
Beslutades att skytten handlat korrekt och att inget straff skulle följa.

§ 9.

Slänsmåla.
Jesper Bengtsson har sökt kontakt med jaktlaget för att diskutera eventuellt
återinträde i RÄSO. Jaktlaget har inte varit intresserat.

.

§ 10.

Nästa styrelsemöte.
Beslutades att nästa styrelsemöte ska hållas efter spillningsinventeringen.
Ordförande kallar.

§ 11.

Mötet avslutades.
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