
 

 

Stadgar för 

Älgskötselområde Mark SO 
 
Dessa stadgar är antagna av årsmötet den 2023-XX-XX. 
 
Namn, beslutande organ 
§1 
Organisationens namn är Älgskötselområde Mark SO. Nedan kallat ÄSO. ÄSOt är en ideell förening.  
 
§2 
Beslutande organ för ÄSOt är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 
 
Ändamål 
§3 
Ändamålet med föreningen är att förvalta älg- och kronviltstammarna inom dess område. Detta görs 
genom: 

 att upprätta och revidera skötselplaner för älg respektive kronvilt 
 att upprätta nyckel- och måltal för att kunna följa och styra stammarnas utveckling 
 att samverka med kringliggandes älgskötselområden för att öka möjligheterna att nå nyckel- 

och måltal 
 att verka för att viltfoder av hög kvalitet skapas  
 att verka för en förvaltning med god etik  
 att på ett effektiv och tydligt sätt sprida relevant information 
 att beakta olika intressen och i samband därmed särskilt tillvarata de anslutna jaktlagens 

intresse för god förvaltning av viltsförvaltning 
Detta skall ske i samverkan med fastighetsägarna för att skapa en älg-och kronviltstam av hög kvalitet 
i balans med foderresurserna.  
 
ÄSOt skall även verka för en god och etisk förvaltning av vildsvin och samverka med andra intressen. 
Dessutom skall ÄSOt verka för god förvaltning av övrigt vilt och arbeta för att avskjutning av dessa 
rapporteras.  
 
Samverkan 
§4 
Samverkan med markägarrepresentanter skall ske på det sätt som tillsynsmyndigheten anvisar.  
 
Medlemskap 
§5 
Medlemskap tecknas av varje enskilt jaktlag. Jaktlaget förbinder sig därmed att hålla de 
överenskommelser som gjorts samt att i sin verksamhet sträva mot de gemensamt uppsatta målen 
för förvaltningen av älgstammen. Jaktlagen skall solidariskt följa majoritetsbeslut, även om man 
reserverar sig mot taget beslut. 
 
Upprepade avsteg från gjorda överenskommelser kan medföra uteslutning efter beslut av årsmötet. 
 



 

 

Jaktlag kan begära utträde, detta skall ske skriftligen till styrelsen senast 31 december för utträde 
efterkommande verksamhetsår.  
 
Jakträttshavare som önskar ansluta marker till skötselområdet skall senast den 31 december, 
skriftligen anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av styrelsen innan tidsfristen för 
sådan anmälan till länsstyrelsen passeras. 
 
Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande anmäla förändringar i markinnehav samt 
hålla aktuell fastighetsförteckning.  
 
Mellan angränsande jaktlag kan samjakt ske. Vid sådan samjakt fällda älgar fördelas mellan de 
samjagande jaktlagen på så sätt de kommit överens.  
 
Årsmöte 
§6 
Årsmöte hålls årligen under maj månad.  
 
Person som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare, har rätt 
att delta vid årsmötet.  
 
Beslut under årsmöte fattas enligt principen en röst per person med följande undantag: Om någon 
inför beslut, begär ”viktad” omröstning skall röstlängd upprättas och röstning ske genom 
handuppräckning. Röstlängden upprättas enligt följande princip: Jaktlag med en areal upp till 300 ha 
har en röst. Jaktlag med en areal överstigande 300 ha har en röst plus ytterligare en röst för varje 
påbörjat 300-tal ha. 
 
Extra årsmöte hålles om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i ÄSOt ingående 
jaktlagen begär det hos styrelsen. 
 
Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande. 
 
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet på 
det sätt som beslutats på föregående ordinarie årsmöte . 
 
På dagordningen för årsmötet skall förekomma 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden 
justera protokollet. 

2. Fastställande av röstlängd vid behov. 
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse. 
6. Revisorernas berättelse. 
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning. 
8. Genomgång av föregående års jakt, eventuella inventeringar, samt uppfyllnad av mål mot 

skötselplaner. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Val av ledamöter i styrelsen. 
11. Val av ordförande. 



 

 

12. Val av två revisorer och två suppleanter. 
13. Val av valberedning.  
14. Beslut om avgifter för anslutna jaktlag. 
15. Beslut om ersättning för styrelsen. 
16. Fastställande av plan för rådgivande möten samt tidpunkt för beslut om avskjutningsplan och 

tilldelning.  
17. Motioner. 
18. Bestämmande av sätt att kalla till nästa årsmöte samt ev extra årsmöte. 
19. Övriga frågor. 

 
Styrelsen 
§7 
När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är inför 
årsmötet ansvarig för sin förvaltning. 
 
Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet. 
 
Ordföranden väljs för en tid av ett år. 
 
Antalet av årsmötet valda ledamöter skall vara 7-10 ledamöter. Ledamöter väljs för två år med halva 
antalet ledamöter valda vart annat år.  
 
Valbar till styrelse är person som är medlem i jaktlag med jakträtt på älg inom älgskötselområdet, 
samt personer som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare.  
 
Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som 
hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom 
styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har den tjänstgörande mötesordföranden 
utslagsröst. Styrelsens protokoll justeras av den tjänstgörande ordföranden och en ledamot.  
 
Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice 
ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga funktionärer. Konstituerande möte skall 
hållas i anslutning till årsmötet.  
 
Det åligger styrelsen att fortlöpande hålla kontakten med valberedningen för att säkerställa att rätt 
kompetens till ÄSOt kan rekryteras. 
 
Ärenden av ”disciplinär” karaktär (överskjutning, skjutning av fredat djur etc) hanteras av styrelsen. 
Styrelsens beslut kan överklagas för beslut av årsmöte. 
 
Det åligger styrelsen: 

 att upprätta skötselplan för älg och kronvilt 
 att följa viltstammarnas utveckling och vid behov revidera skötselplaner 
 att till länsstyrelsen i god tid inge förslag till reviderad eller ny älg-/kronskötselplan 
 att årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgrupp samt i älgskötselområdet 

ingående fastighetsägare och jakträttshavare 
 att föra förteckning över i ÄSOt ingående fastigheter och fortlöpande uppdatera förändringar 



 

 

 att kalla till möten med jaktlagen för information och rådgivning enligt på årsmötet 
fastslagen plan 

 att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter 
 att till länsstyrelsen inbetala avgifter för fällda älgar enligt gällande bestämmelser 

 
Firmateckning 
§8 
ÄSOts firma tecknas genom styrelsebeslut.  
 
Styrelsen utser årligen på det sammanträde som hålls närmast efter årsmötet, den eller de som 
förutom styrelsen ska ha rätt att teckna ÄSOts firma. 
 
Verksamhetsår, räkenskaper och revision 
§9 
Verksamhetsår sträcker sig från årsmöte till årsmöte. 
 
Räkenskapsår är 1 april till 31 mars. Senast 15 april skall räkenskaperna överlämnas för revision. 
Samtidigt skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhets- och förvaltningsberättelse.    
 
Revisorerna skall:  

 Utföra revision av räkenskaper och verksamhet samt avlägga revisionsberättelse. 
 Till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
Revisionen ska för varje år vara verkställd och revisorernas berättelse överlämnad till styrelsen senast 
en vecka före årsmöte. Över anmärkning, som görs av revisorerna, åligger det styrelsen att avge 
skriftlig förklaring. 
 
Motioner 
§10 
Motioner kan väckas av person tillhörande medlemsanslutet jaktlag samt markägare utan jakträtt 
inom ÄSOt och skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.  
 
Det åligger styrelsen att till årsmötet avge yttrande över motionen.  
 
Ändring av stadgarna 
§11 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie årsmöte. För beslut om ändring 
erfordras bifall av en majoritet av de röstande på två på varandra följande ordinarie årsmöten.  
 
Förslag av förändring av stadgar lämnas som motion.  
 
Upplösning av skötselområdet 
§12 
Beslut om upplösning av ÄSOt kan fattas av årsmöte. Om ÄSOt skall upplösas, krävs att förslaget 
erhållit minst två tredjedelar av antalet vid årsmöte avgivna röster, eller på grund av att så många 
jakträttshavare utträtt ur ÄSOt att det inte längre uppfyller kraven för ett älg- eller 
kronhjortskötselområde. Vid upplösning av ÄSOt skall med bibehållna tillgångar förfaras på sätt som 
beslutas av årsmöte. 


