Protokoll fört vid årsmöte med Göingeåsens ÄSKO
Plats: Johannesgården, Tormestorp
Tid: 2016-03-29

Närvarande: Styrelsen (Andreas Molin meddelat förhinder) och ca 60 medlemmar
§ 1) Årsmötet öppnas av Peter Olofsson.
§ 2) Till mötesordförande väljs Peter Olofsson och till mötessekreterare Peter Nilsson.
§ 3) Till justeringsmän väljs Ola Persson och Urban Jönsson.
§ 4) Årsmötet beslutar att justera röstlängden först vid behov.
§ 5) Kallelsen till årsmötet godkänns.
§ 6) Dagordningen godkänns.
§ 7) Styrelsens verksamhetsberättelse 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 styrelseledamöter Tommy Hedman, Carl Nilsson och Dan Lönn omväljs för en tid av
två år.
§ 12) Nyval av två styrelsesuppleanter på två år. Årsmötet bestämmer att dessa tills vidare ska vara
vakanta.
§ 13) Val av valberedning på ett år. Avgående Mats-Ola Persson, Peter Gunnarsson och Krister
Larsson omväljs.
§ 14) Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på ett år. Avgående revisorerna Göran Ölycke
och Krister Henriksson samt revisorsuppleanterna Niklas Turban och Lars-Erik Larsson omväljs.
§ 15) Inga motioner har inkommit. Årsmötet beslutar att kostnadsersättning för kommande
verksamhetsår ska utgå med 2 000 kr till ordföranden och med 1 000 kr vardera till kassör samt
sekreterare.
§ 16) Anmälan om förändring av älgskötselområdet:
I Ignaberga jaktlag utgår 44 hektar. Jaktlag 1 lägger till 130 ha. Jaktlag 51 delas upp på befintligt
jaktlag och ett nytt tillkommande jaktlag.
§ 17) Följande nya jaktlag beviljas medlemskap i älgskötselområdet:
David Stachowicz, Vinslöv, med fastigheterna Sandåkra 1:24, 1:15, 1:9, och 1:10 om sammanlagt 92
ha. Jessica Salomonsson med fastigheterna Ella 2:17, 2:4, 2:18 och 2:21 samt Tjörnarp 3:5, 3:6, 3:14,
3:15, 3:19 och 2:1 om sammanlagt 231 ha. Sven Olsson med fastigheterna Klårröd 2:13 och 2:14 samt
Venestad 10:5, 10:12 och 16:32 om sammanlagt 91 ha.
§ 18) Calle Nilsson informerar om spillningsinventeringen i vecka 14. Det är viktigt att alla verkligen
inventerar sina rutor så att vi får en så bra bild som möjligt av hur älgstammen utvecklas.

§ 19) Ordföranden presenterar styrelsens förslag till ny älgskötselplan för perioden 2016 – 18. Målet är
att älgstammen ska öka inom älgskötselområdet. Några skogsskador av betydelse, förorsakade av älg,
förekommer inte i området enligt markägarsamrådet.
I den nya älgskötselplanen föreslås en årlig avskjutning på 10 vuxna och 14 kalvar år 2016, 11 vuxna
och 16 kalvar år 2017 samt 12 vuxna och 16 kalvar år 2018. Årsmötet godkänner den nya
älgskötselplanen och ger samtidigt styrelsen fria händer att revidera planen i den händelse
länsstyrelsen inte godkänner den
§ 20) Fördelningen av antalet älgar mellan jaktlagen, följer den löpande tilldelning som har tillämpats
under den senaste treårsperioden. Jaktsäsongen 2016/17 föreslås 5 tjurar, 5 kvigor/kor och 14 kalvar
fällas på avlysningsjakt. Årsmötet godkänner styrelsens förslag.
§ 21) Styrelsen har inte fått någon rapport om s k havreälg under det senaste verksamhetsåret.
§ 22) Styrelsens förslag till regler för älgjakten utöver de bestämmelser som anges i §8 i stadgarna:
Älgjakten börjar alltid fjärde fredagen i oktober (28 okt 2016).
Enkelkalv lovlig från första jaktdagen.
Tjurar med mellan fyra och åtta taggar är fredade (precis som tidigare).
Jakttiden på vuxna älgar 16-10-28 – 16-12-18.
Återstår kalvar att skjuta 17-01-01 införs avlysningsjakt på dessa. I den här jakten deltar även de
jaktlag som redan skjutit sin kalvkvot.
Årsmötet godkänner styrelsens förslag i dess helhet.
§ 23) Årsmötet godkänner styrelsens förslag om en årlig medlemsavgift per jaktlag på 100 kr för att
täcka kostnader för administration.
§ 24) Övriga frågor:
En medlem efterlyser en förteckning på kontaktpersoner för de ingående jaktlagen i älgskötselområdet.
Ordföranden lovar att en sådan lista ska läggas ut på hemsidan i god tid före höstens älgjakt.
Även i vår kommer älgskötselområdet att köpa in och subventionera saltstenar till de ingående
jaktlagen. Information om var saltstenarna finns att hämta, läggs inom kort ut på hemsidan.
Ordföranden informerar om styrelsens diskussioner på att ombilda älgskötselområdet till ett
gemensamt A-licensområde. Fördelen är mindre byråkrati och mindre krångliga avskjutningsregler.
Dessutom får vi sannolikt en ökad årlig älgtilldelning, inga krav på oss att skjuta 60 – 65 procent kalv
och därmed heller inga krav på att skjuta älgarna i en viss ordning. För att diskutera de här
frågeställningarna hade styrelsen bjudit in ordföranden i Mellersta Skånes älgförvaltningsgrupp till
årsmötet. Ingen har dock svarat på vår inbjudan.
Ett enhälligt årsmöte ger styrelsen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av att ombilda
älgskötselområdet till ett A-licensområde. Fördelar respektive nackdelar med en sådan förändring?
§ 25) Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade för visat intresse.
Efter årsmötesförhandlingarna höll viltforskaren Annika Fellton ett uppskattat föredrag om
hälsotillståndet hos den sydsvenska älgstammen.
Som avslutning bjöd älgskötselområdet på fika.
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