Ringamåla Älgskötselområde

Protokoll från styrelsemöte 20 november 2018.
Närvarande: Jesper Bengtsson, Nils-Erik Svensson, Bengt Olofsson, Kjell Berggren, Arne
Karlsson, Alf Blåder.
§ 1.

Mötet öppnas.
Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2.

Avskjutning, älgobs.
Avskjutningen efter de första 30 dagarnas jakt är 2 tjurar, 2 hondjur och 4
tjurkalvar, summa 8 djur. Motsvarande avskjutning tidigare år var 16 djur år
2015, 11 djur år 2016 och 15 djur år 2017.
Antalet jakttimmar i älgobsen har ökat med cirka 200 jämfört med tidigare år.
Det betyder att antalet jakttimmar per skjutet djur uppgår till 211 jämfört med
100-150 åren innan. Styrelsen fann ingen förklaring till detta.
Älgobsen har minskat till 0,05 per mantimme jämfört med 0,06, men detta
förklarar inte skillnaden i jakttimmar per skjutet djur.
Reproduktionen, antal kalvar per hondjur, ligger på samma nivå som tidigare,
0,56.

§ 3.

Felskjutning.
Peter Truedssons jaktlag har på stånd skjutit en ko i stället för kalv i tilldelning.
Beslutades i enlighet med stadgarna att jaktlaget får köpa köttet för 45 kr per kg
slaktvikt och att ett vuxet djur dras från lagets tilldelning kommande år.

§ 4.

Inför ÄFO-mötet.
Skötselområdet är kallat till ett möte med ÄFG och övriga ÄSO den 28
november, då avskjutningsläget och eventuella revideringar av planer ska
diskuteras.
Beslutades att inte föra fram behov av ändring av vår skötselplan.
Jesper Bengtsson och Alf Blåder deltar i mötet.

§ 5.

Samgående med Mörrumsån.
Från de ingående jaktlagen har inga negativa synpunkter framförts mot att gå
samman med Mörrumsån enligt de framlagda förslagen
Formellt beslut om samgåendet, stadgeändringar mm fattas på ordinarie älgmöte
i januari.
Valberedningen har i uppdrag att föreslå tre ordinarie ledamöter och en
suppleant till den nya styrelsen. Den har också uppdraget att tillsammans med
Mörrumsåns valberedning föreslå ordförande. Alf Blåder kontaktar Mörrumsåns
valberedning.

§ 6.

Arealförändringar.
Arealförändringar ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december 2018.
Bengt Olofsson påminner jaktlagen.

§ 7.

Nästa styrelsemöte.
Beslutades att mötet ska hållas tisdagen 8 januari 2019 klockan 1800 i Höga
Böke.

§ 8.

Årsmöte 1.
Beslutades att ordinarie älgmöte ska hållas tisdagen 22 januari 2019 klockan
1830 i Höga Böke.
Kallelse skickas i vecka 1 2019.
Beslutades att skötselområdet bjuder på smörgåstårta. Arne Karlsson ansvarar.

§ 9.

Årsmöte 2.
Beslutades att ett följande styrelsemöte ska hållas gemensamt med Mörrumsån
tisdagen 5 mars 2019 klockan 1830 i Höga Böke. Då ska samgåendet mellan
skötselområdena beslutas och ny styrelse mm väljas.
Bengt Olofsson informerar Mörrumsån om tidpunkten.

§ 10.

Mötet avslutas.
Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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