
 Älgskötselområde Mark SO. 
 
 

Organisation. 

 
Medlemskap: 
 
 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. Upprepade avsteg från gjorda överenskommelser kan medföra 
uteslutning efter beslut av årsmötet. 

 
Styrelsen skall bestå av: 
  
 Ordförande 
 Vice ordförande  
                      Sekreterare 
                      Kassör 
 Ledamot med ansvar för dokumentation och statistik. 
 Ledamot med ansvar för information och utbildning. 
                      Ledamot med ansvar för vildsvinsfrågor. 
 Två ledamöter med personliga suppleanter. 
 (Till ledamot med särskilt ansvar kan även knytas en  
 arbetsgrupp.) 

 
Mötesfrekvens: 
 
 Årsmöte hålls årligen under mars månad. 
 Stormöte hålls årligen under september månad. 

Styrelsemöte hålls före varje års- och stormöte för att bereda underlag för dessa 
möten och därutöver vid påkallat behov. 
Mellan styrelse- och höstmöte skall möte hållas med styrelsen och, de i 

skötselområdet ingående, jaktledarna. 
 
Samråd: 
 
 Samråd sker tillsammans med Östra Marks jvk inom ramen  
 för redan existerande samrådsgrupp. 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
Tecknande av medlemskap i  Älgskötselområde Mark SO.  
 
Nedanstående jaktlag önskar ingå i S.Ö.Marks Älgskötselområde 
och godkänner härmed, genom underskrift av jaktledaren, följande villkor för medlemskapet:(Vid 
byte av jaktledare skall den nye jaktledaren skriva under gällande avtal.) 
Organisation enligt särskild bilaga. För att förändra organisationen krävs beslut av två på varandra 
följande årsmöten. 
Skötselplan enligt särskild bilaga. Skötselplanen skall revideras var tredje år. 
Medlemsavgift beslutas av årsmötet. 
Arvoden/ekonomisk ersättning för utfört arbete beslutas av årsmöte. 
All verksamhet inom skötselområdet skall ske under demokratiska former.  
Beslut under möten fattas enligt principen en man är lika med en röst med följande undantag: Om 
någon av jaktledarna, 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. 
Jaktlagen skall solidariskt följa majoritetsbeslut, även om man reserverar sig mot taget beslut. 
Styrelsen arbetar fram förslag för tilldelning utifrån skötselplanens intentioner. Förslaget skall 
presenteras vid jaktledarmötet för eventuell justering och godkännande. 
Ärenden av ”disciplinär” karaktär (överskjutning, skjutning av fredat djur etc) hanteras av 
styrelsen. Vid missnöje med styrelsens beslut kan detta beslut överklagas för beslut av årsmöte. 
Kallelse till årsmöte skall ske genom annonsering i Markbladet minst en vecka före utsatt datum. 
Kallelse till övriga möten sker via telefon eller e-post. 
Verksamhetsår sträcker sig från årsmöte till årsmöte. 
Motioner till årsmötet, som rör organisation eller särskild revision av skötselplan, skall vara 
styrelsen tillhanda senast 31/12. 
 
 
Ovanstående godkännes i sin helhet: 
 
Jaktlag: 
 
Jaktledare: 

 
Tel:   Mobil: 
 
e-postadress: 
 
Underskrift: 

 
 
 
 
 


