
Protokoll för Älgskötselområde Mark SOs årsmöte-samrådsmöte 2021-05-19. 

§1.   Årsmötet öppnas av Mikael Fransson. Årets möte var digitalt via Teams. 16 (av 26) jaktlag var 
representerade.  

§2.   A: Val av ordförande för mötet: Mikael Fransson. 
        B: Val av sekreterare för mötet: Johan Söderlöv 
        C: Val av två justeringsmän tillika rösträknare: Peter Skantz, Mattias Andersson 

§3.   Mötets stadgeenliga utlysande: Ja, via mail, sms och annons i Markbladet. 

§4.   Godkännande av dagordning. Ja 

§5.   Verksamhetsberättelse: Redovisade av Johan Söderlöv och godkändes. 

§6.   Förvaltningsberättelse och redovisning av balansräkning: Redovisades av Peter Skantz och godkändes. 
Utgående balans 210515 är 26038kr.  
Kappelabo har en skuld på 100kr, Ålbäcken en skuld på 300kr. Sjögården har betalat 200kr för mycket.  

§7.   Revisionsberättelse: Redovisades av Peter Skantz och godkändes. 

§8.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019/2021. Ja, godkändes. 

§9.   Kostnadsersättning för verksamhetsåret 2019/2021. Beslutades att ordförande, sekreterare och kassör får 
en kostnadsersättning på 3000kr/år. Beslutet gäller både för 19-20 & 20-21, dvs 2 verksamhetsår då inget 
årsmöte hölls förra året pga Covid 19. 

§10. Samrådsmöte / Älgjakten 2019/2021 (resultat och rapportering). Resultatets överensstämmelse med 
skötselplan. Mikael Fransson redovisade. Nuvarande skötselplan kommer att gälla. 

 Föregående års avskjutning:  20 vuxna och 22 kalvar. Bra! 
 Älg obs och Spillningsinventering, årets inventering visa ca 7,4 älgar /1000ha med en högre täthet i de 

södra delarna (Knapasjö, Snells, Dal mm) 
 Bedömning av den nuvarande älgstammen, Stabil 
 Viltolyckor & Övrigdödlighet, här måste vi få till en bättre redovisning från polis, eftersöksjägare 
 Viltskador på Skog & gröda (Hans-Ulric, Dalagänget) påtalar betesskador från kronhjort, men även älg och 

rådjur 
 Eventuella förebyggande åtgärder, redovisades av Fransson 
 ”” Genomgång av det pågående arbetet inom älgskötselområdet ””¸ redovisades av Fransson 

§11. Älg-kronhjort skötselområde: Kronhjorten ökar mycket. 11 av 12 hjortar fälldes förra året. Till kommande 
år är tilldelningen 4 handjur, 4 hindar och 6 (ev 7) kalvar. Exakt fördelning av handjur och taggar bestäms på 
höstmöte. Förslag finns att max en större hjort får skjutas per/lag. Jakten på hind och kalv börjar 16/8 och på 
handjur börjar 8/10-21. 

§12. Hur har jakten fungerat? Vad har varit bra? Vad behöver vi ändra? Generellt bra. Synpunkt framkom att 
alla lag bör få möjlighet att jaga kalv från premiären (dvs ingen pott till några minde lag). Beslut om detta tas på 
höstmöte. 

§13.Val av nya funktionärer enligt följande: 
Styrelsens sammansättning efter årsmötet mars-19 och denna sammansättning fortsätter tills 2022 års 
årsmöte: 



A: Ordförande för ett år. Mikael Fransson  
B: Ledamot omval 2år. Johan Söderlöv, sekreterare  
C: Ledamot omval 2 år. Anders Gustavsson, kronhjort  
D: Ledamot omval 2 år. Patrik Norinder, information & utbildning  
F: Ledamot omval 2 år. Mikael Ram, vildsvin  
G: Ledamot kvar 1 år. Peter Skantz, kassör  
H: Ledamot kvar 1 år till: Anders Henriksson, vice ordförande  
I: Ledamot kvar 1 år till: Per Åstrand, dokumentation och statistik  
J: Suppleant omval 2 år Mattias Andersson  
K: Suppleant kvar 1 år Niklas Lundel 

Valberedning: Tommy Claesson (0705-743741) Tobias Ivarsson (Sammankallande) , Patrik Tellnor , Roger 
Stensson 

Revisorer: Magnus Svernfors och Björn Breitfeld 

§14.” Prisskjutning”. Beslut att lägga denna aktivitet vilande. 

§15. Jaktledarmöte/Höstmöte 2021-09-29, plats meddelas senare 

§16. Motioner, inga motioner har inkommit. 

§17. Information från ÄFG 9, revideringar pågår av skötselplaner. 

§18. Stadgar: Beslut om en ny stadgar läggs vilande tills vi kan ha ett riktigt fysiskt årsmöte igen. 

§19. Övriga frågor.  

Vildsvin, generell minskning i stammen. Inga större skador. 

Älgjaktstart 2021 efter riksdagens beslut om nya jakttider. Förslaget från styrelsen är att jakten även detta år 
börjar 2’a måndagen i oktober dvs 11/10 och till nästa år så börjar vi den 8/10.  
Då alla jaktlag inte var representerade på årsmötet vill styrelsen få in synpunkter från alla jaktlag senast 15/6 
om vi ska börja årets älgjakt fredag 8/10 eller måndag 11/10 i år. Maila till styrelsen@algimark.se  

Styrelsen tar ett beslut före 1/7-21 om vilket datum som jakten ska startas. 

 
§23. Mötet avslutas. 

 

Kinna 210521 

 

 

Mikael Fransson, Ordförande    Johan Söderlöv, sekreterare 

 

 

Peter Skantz, Justerare    Mattias Andersson, Justerare 


