Ringamåla Älgskötselområde

Protokoll från styrelsemöte 28 november 2017.
Närvarande: Jesper Bengtsson, Bengt Olofsson, Nils-Erik Svensson, Kjell Berggren, Mikael
Olsson.
§ 1.

Mötet öppnas.
Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2.

Ekonomi.
Nils-Erik Svensson rapporterade att vi har cirka 11 000 kr i kassan, varav 2 200
är inbetalda fällavgifter, som ska vidare till länsstyrelsen.
Vi har fått besked att vi inte får något bidrag för anskaffning av utrustning för
spillningsinventeringen och heller inte för inrapporteringen av övrigt vilt.

§ 3.

Avskjutning 2017.
Hittills har 4 tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar, (4 tjurkalvar och 6 kvigkalvar),
fällts. Av tilldelningen enligt skötselplanen återstår endast 1 tjur.
Kalvarnas medelvikt var 44 kg, förra året 48 kg. Tre av kalvarna vägde under 40
kg och 1 vägde 40 kg.
1 tjur har dödats i trafik och 2 tjurar har påträffats döda av okända orsaker.
Inom hela ÄFO Väst har 62 älgar fällts, förra året vid samma tid 76.

§ 4.

Älgobs.
Inom RÄSO hade vi 1 500 obstimmar och 90 observationer, motsvarande 0,06
obs per mantimme.
Detta är i nivå med tidigare år och tyder på i stort sett oförändrad eller svagt
minskande älgstam.
Tjurandelen har stabiliserats på 40 % medan reproduktionen fortsatt att minska
till 0,55.

§5.

Årsmötet 2018.
Beslutades att årsmötet ska äga rum torsdagen 25 januari 2018 klockan 1830 i
Höga Böke.

Kallelse ska sändas ut före jul och inkludera inkomna förslag. Hittills har inga
förslag inkommit. Förslag som inkommer efter utskicket sänds ut i början av
januari.
Beslutades att föreslå årsmötet att vi fortsätter på innevarande skötselplan, att
tilldelningssystemet inte ändras och att jakten ska bedrivas på samma sätt som
innevarande säsong. Förslaget ska framgå av kallelsen till årsmötet.
Beslutades att ingen avlysningsjakt ska förekomma efter 2017-12-31. 3 tjurar
har dödats av andra orsaker. En avstämning mot Älgfrode tyder på att vi inte bör
skjuta mer kalv.
Jesper Bengtsson gör förslag till verksamhetsberättelse.
Bengt Olofsson sänder kallelsen.
Nils-Erik Svensson kontaktar revisorerna.
Arne Karlsson bokar lokalen och ordnar fika med fralla till självkostnadspris.
§ 6.

Övrigt.
Fråga om kontrollanternas ansvar:
De utsedda kontrollanterna ska bekräfta undervikt eller orsak till felskjutning
mm och meddela Jesper Bengtsson. Jesper fattar beslut och meddelar jaktlagen.

§ 7.

Nästa styrelsemöte.
Beslutades att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen 9 januari 2018, klockan
1800 i Höga Böke. Fortsatt uppföljning av avskjutning, älgobs samt
förberedelser för årsmötet.

§ 8.

Mötet avslutades.
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