Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2021-12-21
Plats, Peter
Närvarande: Nicklas Thörnberg, Christer Wallared, Johan Lundberg, Peter Antonsson, Bert
Rydell, Daniel Gunnarsson, Owe Johansson, Johan Gunnarsson, Erik Göransson
§ 1.

Öppnande.
Nicklas förklarade mötet öppnat

§ 2.

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes

§ 3.

Sekreterare för mötet.
Owe Johansson

§ 4.

Justeringsman
Peter Antonsson

§ 5.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

§ 6.

Ekonomi
Lag som lagt till mark har betalt anslutningsavgiften-

§ 7.

Avskjutningen hittills kalvar
Ett hondjur kvar. Vuxenperioden är slut. Den vuxna kan bytas till kalv.
Två kalvar kvar på licensen.

§ 8.

Info till Christer W viltdata
Några lag har OBS kvar att rapportera
Älg som bedöms som otjänlig skall läggas in i viltdata och är avgiftsbefriad.
Två tjurar har förklarats otjänlig. Behöver tas hänsyn i kommande
avskjutningspaln.

§ 9.

Spillnings inventerin
Behöver skickas ut en påminnelse. Nya traktsystemet skall användas.
Vi hjälps åt att påminnas om mailet.

§ 10.

Wallareds jaktarrende
Marken i fråga förs över till granlaget vad gäller älgjakt.

§ 11.

Bildning av Kron område
Det har gåt ut 2 mail till samtliga jaktlag inom ÄSO:t om att bilda ett
Kronskötselområde. Inga negativa åsikter har kommit in. Endast ett antal positiva
till initiativet.
Med de anser de närvarande på mötet att vi bör gå vidare med bildandet av ett
Kronområde inom Viske.
En avdelning inom Viske bestående av Johan Gunnarsson, Erik Göransson, och
Owe Johansson bildas för att hantera Kronjakten.
Ansökan av bildandet skall vara inne hos Länsstyrelsen senast 31 Januari.

§ 12.

Hemsidan
En flik för kronskötselområdet läggs till på Viske hamsida.

§ 13.

Nytt från länsstyrelsen
Inget nytt från Länsstyrelsen
Sen tidigare, att ÄFO:t skötselplan godkänd.

§ 14.

Nytt från Äfo
Inget nytt från ÄFO:t

§ 15.

Jaktledarträff när och ämne
Skjuts upp detta året också pga. Coronaläget.

§ 16.

Övriga frågor.
Mark, del av Sprängskulla 1:2, 20 Ha, skall flyttas från Lag 3 till lag 8.

Jaktsnack.

Vid Tangenterna

Justerat

Owe Johansson

Peter Antonsson

