Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2020-06-15
Plats, Peter
Närvarande: Nicklas Thörnberg, Christer Wallared, Magnus Dragstedt, Bert Rydell, Owe
Johansson. På Tele Johan Lundberg,
§ 1.

Öppnande.
Nicklas förklarade mötet öppnat

§ 2.

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes

§ 3.

Sekreterare för mötet.
Owe Johansson

§ 4.

Justeringsman.
Magnus Dragstedt

§ 5.

Föregående protokoll
Owe ombesörjer distribution så alla har protokollet
Förgående protokoll lades till handlingarna.

§ 6.

Ekonomi.
Kassa, 58.663 kr
Lag 55 och 56 har inte betalt
Lag 52 har inte betalt.

§ 7.

Stadgeändring till jaktlag som ej sköter våra betalningar/åtagande.
Enligt bestämmelserna
Uteslutning ur älgskötselområdet.
§12.
Älgmöte får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttshavare som överträder
grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av älgmötet fattade beslut
eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.
Ekonomi.
§13.
För täckande av administrationskostnader och andra kostnader som hänger
samman med skötseln av älgstammen inom området får älgmöte besluta om att
jaktlagen skall erlägga viss avgift. Avgiftens storlek bestäms av älgmötet på
förslag av styrelsen
Revisorena aviserara att man inte kmer att godkänna revisionsberättelsen innan all
avgifter etc. Kommit in.
Styrelsen förslår att lag som upprepat, trots återkommande påstötningar, inte
betalar avgifter skall uteslutas ur Skötselområdet.

Lag 17 ar inte betalt avgifter och böter enligt tidigare årsmötets beslut trots
upprepade påstötningar.
Utebliven fällavgift 2017 1000:- samt straffavgift 500:Arealsavgift, 2018 260,5 :1760 kr saknas.
Arealsavgiften för 2019 är inte heller betald 260,5 :Styrelsen föreslår till Årsmötet stadgeändring om att
Böter om 500 SEK skall även gälla ej inbetald areal-, älgavgift.
Har föregående års arealsavgift ej betalts in äger respektive lag ingen yttrandeeller rösträtt

§ 8.

Info Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har begärt info om marker som inte finns angivet i deras system

§ 9.

Info från ÄFO
Inget nytt från ÄFOT

§ 10.

Skyddsjakt hur gick det
Länsstyrelsen har inte beviljat skyddsjakt. Älgtätheten och betskador i berört
området anses inte vara höger än kringliggande områden.

§ 11.

Hundar som springer efter Älg på olovlig tid
Ett otyg som har varit svårt att få bukt med. Hundarna förmodas, antas, ägas av
ickejägare.

§ 12.

Marker som byter lag
Mindre justeringar inom lagen.
Två lag har begärt utträde ur skötselområdet.

§ 13.

Spillningsinventering
Inventeringen visar på 7,2 på baserat på 17 högar.

§ 14.

Älgskötselplan /Tilldelning 2020/Jaktstart
Enligt Älgfrode 11 Tjurar, 11 Hondjur och 21 kalvar
Styrelsen förslår en något försiktig avskjutningaplan för att inte riskera hamna
under målet om 7 älgar per 1000 totalareal.
Jakt start andra fredagen efter andra måndagen i Oktober,
Från 23 Oktober till och med 20 December.
Kalv till och med 17 Januari

§ 15.

Motioner
Styrelsen tillstyrker motionen. Kan medför en utjämning av älgstammen till en
mera jämn fördelning.

§ 16.

Årsmötet.
Datum 10 till 11
Nicklas kollar lokal.
Ringhals kan fungera

§ 17.

Övriga frågor.
Owe kolar med Johan efter det justerade protokollet.

Vid Tangenterna

Justerat

Owe Johansson

Magnus Dragstedt

