
Dagordning för Älgskötselområde Mark SOs årsmöte 2015-03-10. 

§1.   Årsmötet öppnas. 

§2.   A: Val av ordförande för mötet. 

 Christer I 

        B: Val av sekreterare för mötet. 

 Sven C 

        C: Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

 Andreas Martinsson, Dan Andersson 

§3.   Är mötet stadgeenligt utlyst? 

 Annons 2 veckor i Markbladet samt hemsida, beslut höstmöte 

§4.   Godkännande av dagordning. 

 Dagordning mailad till jaktledare. Ok. Övriga frågor - kretsen 

§5.   Verksamhetsberättelse. 

 Se bilaga, Sven C läser 

§6.   Förvaltningsberättelse och redovisning av balansräkning. 

 Johan S: 43.219:- ingående i året, 47.413:- inkomster, utgifter 

54.309:-,  res: -6996:- , 36.223:- i kassan 

§7.   Revisionsberättelse. 

 Externa revisorer har granskat, Johan S läser. Revisorer tillstyrker 

ansvarsfrihet.  

§8.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014/2015. 

 Ok 

§9.   Kostnadsersättning för verksamhetsåret 2014/2015. 

 Tidigare Ordf: 5.000:-, sekr: 2.000:-, kassör 2.000:-, rapportör: 

2.000:-. Peter Skantz föreslår höjning – nekas av ordf. Ersättningar 

oförändrade 

§10.Älgjakten 2014/2015 (resultat och rapportering) MF. 

 Bra rapportering, 18 tjurar + 18 hondjur, 30 kalvar – 45% kalv 

§11.Resultatets överensstämmelse med skötselplan. 

 Vuxna stämmer med plan. Kalv för lågt. Orsak?  

§12. Hur har jakten fungerat? Vad har varit bra? Vad behöver vi ändra? 

 Obalans i hur vi skjuter vuxna i förhållande till kalvar, vi skjuter 

djuren snabbt. Tjurar sköts många i början. 18(tj) -15(h)-21(k) efter 30 dagar. 

0-3-9 efter detta. 50-60% av hondjuren gick tomma enligt obs. 10 ekipage 

med dubbelkalv har observerats. Inget skall vara skjutet av dessa. 



Peter S har tagit fram statistik som visar att vissa lag ligger efter på 

kalvskyttet. Skall avskjutningsfördelning ändras? Informationen om 

kalvskyttet skall gå ut till jaktledarna för att se till att detta verkligen 

uppmärksammas. Ny förvaltningsplan skall lämnas in, den kan komma att 

följas upp hårdare än vad som tidigare gjorts. Rekommendationer 

förekommer på att tjurskyttet skall ligga på 50% då det skall räcka till. 

§13.Val av nya funktionärer enligt följande: 

     A: Ordförande för ett år. VB-Christer Ivarsson Ok 

     B: Vice ordförande för två år. VB-Mikael Ram Ok 

     C: Kassör med teckningsrätt för två år. VB-Johan Söderlöv Ok 

     D: Ledamot. två år VB-Lars Enders (ansvar spillningsinventering troligen) Ok 

     E: Suppleant två år VB-Per Åstrand (parra@live.se)  Ok 

 Fyllnadsval för Mikael Ram ett år: VB-Niklas Lundell   Ok 

     F: Valberedning Ändring till fyra personer 

Dan Andersson, Andreas Martinsson Ok dessa får själva utse men även nyttja 

styrelsen till hjälp resterande två. Mail går ut till jaktlagen för att föreslå 

personer. Ok   

     H: Två revisorer. VB-Magnus Svernfors, Bengt Marmander 

§14. Spillningsinventering. Fas 2. 

Skicka namn på trakt och nummer på ytan, ej enbart koordinater. Utökade 

ytor med 50%. Listor med berörda jaktlag delas ut på mötet. Christer läser 

upp. 180 dygn efter rensning skall inventering göras. 

§15. Skötselplan för perioden 2015/2016 – 2017/2018. 

Spillningsinventering är mycket viktig för planen. Mikael F, Christer I, Sven C 

sammanställer plan. Ok 

§16. Vildsvinsförvaltning. RQ  

Förvaltning med inventering skall göras. Vi har hittills ”bara” jagat. Hur ser 

stammarna ut mm? Sammansatt plan enligt mall från diverse organisationer. 

Åtelplatser och foderplatser med korrekt föda. Eftersök. Minskad andel 

trafikolyckor. Fokus på ”rödgrisar”. Rapportering/inventering görs, via 

hemsidan går att ordna. Ok 

 



§17.” Prisskjutning” 

Sjögården utnyttjade inte ”vinsten” 2014. Systemet kvarstår med skjutning 

och utlottning 2015. Ok 

§18. Jaktledarmöte 2015-09-15. 

Ok 

§19. Höstmöte 2015-09-29. 

Ok 

§20. Övriga frågor. 

Information Jägareförbundet om kretssammanslagning Östra-Västra Mark till 

Marks Jaktvårdskrets. Andreas M. 

Viltkasserarutbildning, området skickar Henning och Marie. 

Viltrapportering övrigt vilt – måste öka. Används för diverse beslut om jakt. 

Via viltdata eller blankett. ÄSO hjälper till med vilka lag som rapporterat in, 

bland de som gjort detta lottas ut 2 tim på Stjärnåsens skyttecenter. 

 

Önskemål övrigt: Fler medlemmar från jaktlagen närvarande på våra möten. 

§21. Mötet avslutas. 

 

 

Sven Carlsson 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Andreas Martinsson   Dan Andersson 

Justeringsman   Justeringsman 


