Protokoll fört vid årsmöte med Göingeåsens ÄSKO
Plats: Johannesgården, Tormestorp
Tid: 2017-03-30
Närvarande: Styrelsen (Carl Nilsson meddelat förhinder) och ca 55 medlemmar
§ 1) Årsmötet öppnas av Peter Olofsson.
§ 2) Till mötesordförande väljs Peter Olofsson och till mötessekreterare Peter Nilsson.
§ 3) Till justeringsmän väljs Mats-Ola Persson och Stefan Zander.
§ 4) Årsötet beslutar att justera röstlängden först vid behov.
§ 5) Kallelsen till årsmötet godkänns.
§ 6) Dagordningen godkänns.
§ 7) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse godkänns.
§ 8) Revisionsberättelsen läses upp av Göran Ölycke. Revisorerna tillstyrker att resultatet fastställs och att
årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9) Resultaträkning och balansräkning föredras. Kassaredovisningen godkänns och balansräkningen fastställs av
årsmötet.
§ 10) Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11) Avgående ordföranden Peter Olofsson omväljs på två år.
§ 12) Val av tre ledamöter i styrelsen på två år. Avgående Ronny Hult, Peter Nilson och Andreas Molin omväljs
på två år. Jörgen Nackmar nyväljs som ledamot i styrelsen på ett år efter Carl Nilsson som på egen begäran valt
att gå ned som suppleant.
§ 13) Val av två styrelsesuppleanter på två år. Avgående Björn Claesson omväljs och Carl Nilsson nyväljs som
suppleant på två år.
§ 14) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år. Avgående revisorerna Göran Ölycke och Krister
Henriksson samt revisorssuppleanterna Niklas Turban och Lars-Erik Persson omväljs.
§ 15) Val av valberedning på ett år. Avgående Mats-Ola Persson, Peter Gunnarsson och Krister Larsson omväljs
med Krister Larsson som sammankallande.
§ 16) Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
Styrelsen har utarbetat ett nytt förslag till avskjutningsregler inom älgskötselområdet. Förslaget, som
ordföranden presenterade på årsmötet, ska skickas ut till jaktlagen. Det kommer också att finnas tillgängligt på
hemsidan. Avsikten är att årsmötet 2018 ska kunna fatta ett beslut om eventuellt nya avskjutningsregler inför
nästa treåriga skötselplan.
§ 16 B) Valberedningen föreslår oförändrad kostnadsersättning för styrelsens administration, d v s 2 000 kr till
ordföranden samt 1 000 kr vardera till kassören respektive sekreteraren. Årsmötet godkände den föreslagna
kostnadsersättningen.
§ 17) Ingen anmälan har inkommit om förändring av Älgskötselområdets eller av något i detta ingående
jaktområdens omfattning.
§ 18) Ingen ansökan har inkommit om anslutning av nya jaktlag.
§ 19) Spillningsinventeringen ska göras under vecka 14. Inventeringen ska rapporteras till Calle Nilsson senast
under vecka 16. På förslag från årsmötet beslutar stämman enhälligt att jaktlag som efter en (1) påminnelse inte
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lämnar älgobs, inte redovisar spillningsinventering och som inte betalar medlemsavgift eller fällavgift till ÄSO,
ska debiteras en straffavgift på 500 kr. Om straffavgiften inte betalas ska jaktlaget uteslutas ur ÄSO.
§ 20) På förslag från styrelsen beslutar årsmötet att tilldelningen ska ligga kvar på 10 vuxna älgar och 14 kalvar
kommande jaktsäsong. Enligt skötselplanen skulle tilldelningen öka med ett vuxet hondjur, men eftersom ÄSO
inte fyllt vuxenkvoten den gångna jaktsäsongen ser styrelsen inte det motiverat att öka tilldelningen.
Ordföranden meddelar länsstyrelsen att ÄSO vill sänka tilldelningen.
§ 21) Ingen rapport om s k havreälg har inkommit.
§ 22) Nedanstående regler för älgjakten beslutas av årsstämman:
Älgjakten börjar alltid fjärde fredagen i oktober, 2017 fredagen den 27/10.
Enkelkalv lovlig från början.
Tjurar mellan fyra och åtta taggar är fredade.
Jakttiden på vuxna älgar blir 27/10 – 27/11.
Återstår kalvar att skjuta 18-01-01 införs avlysningsjakt på dessa. Högst en kalv per jaktlag.
”Bonuskalv” påverkar inte kommande års tilldelning. I den här jakten deltar då även de jaktlag
som redan skjutit sin kalvkvot.
§ 23) Medlemsavgiften bibehålls oförändrad – 100 kr per jaktlag.
§ 24) Sekreteraren redogör för den konsekvensanalys som styrelsen gjort av att ombilda Älgskötselområdet till
ett A-licensområde. Fördelarna är mindre byråkrati, men å andra sidan får ett A-licensområde ingen möjlighet att
påverka och föra en dialog med exempelvis länsstyrelsen om älgförvaltningen. Dessutom minskar tilldelningen
eftersom odlad mark i ett A-licensområde inte räknas in i arealen älgmark. Årsstämman beslutar att inte ombilda
ÄSO till ett A-licensområde.
§ 25) Övriga frågor:
Ordföranden informerar om att det inför 2018 ska utses nya ledamöter i Älgförvaltningsgrupperna.
Medlemmarna uppmanas att arbeta för att Hässleholmsortens jaktvårdskrets för fram någon kandidat med lokala
kunskaper om älgstammen. På förslag från styrelsen beslutar årsstämman att ÄSO även detta år ska köpa in
saltstenar för försäljning till subventionerat pris till de ingående jaktlagen.
§ 26) Ordföranden förklarar årsmötet avslutat och tackar för visat intresse.
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