
Älgskötselområde Mark S O, 63-18-081. 
 

Protokoll från årsmöte 2014.03.11. 

 

 
§ 1.   Årsmötet öppnades av Christer Ivarsson. 
 
§ 2.   a.till ordförande för årsmötet valdes Christer Ivarsson. 
         b.till sekreterare för årsmötet valdes Roland Svensson. 
         c.att justera mötets protokoll jämte ordf. valdes Enar Larsson och Jörgen Bengtsson.  
 
§ 3.   Mötet ansågs vara stadgenligt utlyst. 
 
§ 4.   Dagordningen godkändes. 
 
§ 5.   Verksamhets- och förvaltningsberättelsen upplästes och godkändes, bil 1. 
 
§ 6.   Balansräkning godkändes, den 1/3-14 var  kassan 43219:-, bil 2. 
 
§ 7.   Revisionsberättelsen godkändes. 
 
§ 8.   Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 
 
§ 9.   Kostnadsersättningar  skall utgå lika som föregående år. 
 
§ 10. Älgjakten 2013/2014 redovisades av Christer,  
         se detaljer på viltdata.se, samt ÄSO Marks hemsida.  
         Uppmanade att hålla könsfördelningen på vuxna djur under treårsperioden 
 
§ 11. Resultatet stämmer väl överens med skötselplanen. ( 100% ) 
 
§ 12. Jakten har fungerat bra och inga ändringar skall göras för kommande års älgjakt. 
 
§ 13. Val av nya funktionärer  enligt följande: 

a. ordförande Christer Ivarsson ( 1 år ) 
b. sekreterare Sven Carlsson ( 2 år ) 
c. ledamot med ansvar för rapportering o dokumentation, Mikael Fransson.( 2 år ) 
d. ledamot med ansvarför vildsvinsfrågor. Rickard Qvarfell 
e. ledamot 1 med ansvar för information och utbildning Peter Skanz ( 2 år ) 
f. ledamot 2 Roger Stensson ( 2 år ) 
g. suppleant 2 Mikael Rahm  ( 2 år ) 
h. valberedning, Carl-Hilding Persson ( sammankallande ), Andreas Marmander, 

Lennart Eriksson. 
i. revisorer, Magnus Svernfors, Rune Johansson.  

      
§14  Spillinventering skall utföras 180 dagar efter rensning på +/- 2 dagar, rapport till  Christer . 
 
§15. Utbildning till viltkasserare Christer o Marie, kallas och tar därmed ansvar för detta.   
       
§16. Viltsvinsansvarig tar fram styrdokument hur jakten skall bedrivas. 
 
§17. För att främja skjutträning, kvarligger prisskjutningen även kommande år.  
                                         
§18  Jaktledarmöte 2014.09.16.          



§19. Höstmöte 2014.09.30. 
 
§20. Meddelades att ett antal mindre kalvar skjutits, röd ragg, sent födda 
        Avgående sekreterare avtackades. 
        Rapportering övrigt vilt lämnas av resp. jaktledare. 
 
§22. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Örby 2014.03.18.    
 
                       
 
 Ordförande.                            Justeras. 
 
 
 Christer Ivarsson                    Enar Larsson                     Jörgen Bengtsson 
 
 
 
 
 
        
        


