Protokoll fört vid årsmöte med Göingeåsens ÄSO
Plats: Johannesgården, Tormestorp
Tid: 2019-03-27
Närvarande: Styrelsen (Peter Olofsson, Ronny Hult, Dan Lönn, Andreas Molin, Jörgen Nackmar, Tommy
Hedman och Peter Nilsson) samt cirka 50 medlemmar.
§ 1) Årsmötet öppnas av Peter Olofsson. Därefter hålls parentation och en tyst minut efter de båda mångåriga
förtroendemännen Krister Henriksson och Lars Erik Persson som båda gått bort under 2018.
§ 2) Till mötesordförande utses Peter Olofsson och till mötessekreterare Peter Nilsson.
§ 3) Till justeringsmän väljs Stefan Zander och Leif Arvidsson.
§ 4) Årsmötet beslutar att justera röstlängden först vid behov.
§ 5) Kallelsen till årsmötet godkänns.
§ 6) Dagordningen fastställes.
§ 7) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse godkänns.
§ 8) 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 ordförande Peter Olofsson omväljs på två år.
§ 12) De i tur avgående styrelseledamöterna Peter Nilsson, Ronny Hult, Andreas Molin och Jörgen Nackmar
omväljs på två år.
§ 13) De båda avgående suppleanterna B Claesson och C Nilsson omväljs på ett år.
§ 14) Val av revisorer. Till revisorer omväljs Niklas Turban medan Anders Winqvist nyväljs (efter avgående
Göran Ölycke). Till revisorssuppleanter nyväljs Urban Jönsson och Mikael Henriksson. Samtliga revisorer väljs
på ett år.
§ 15) Valberedningen, bestående av Mats-Ola Persson, Peter Gunnarsson och Krister Larsson (sammankallande)
omväljs på ett år.
§ 16) Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
Årsmötet beslutar om oförändrad kostnadsersättning för styrelsens administration, d v s 2 000 kr till ordföranden
samt 1 000 kr vardera till kassören respektive sekreteraren.
§ 17) Årsmötet beslutar att bevilja Åsens jaktlag (Nävlinge 57:1) samt jaktlag Bockeboda 1:1 medlemskap i
Göingeåsens älgskötselområde.
§ 18) Ordföranden informerar om det praktiska älgvårdsarbetet. Spillningsinventeringen ska genomföras under
vecka 14. I vanlig ordning lämnas resultatet till Calle Nilsson, inventering@goingealg.se. Saltstenar finns för
avhämtning hos Bröderna Lantz i Vankiva till rabatterat pris.
§ 19) Ordföranden presenterar styrelsens förslag till ny älgskötselplan för perioden 2019 – 2021. På grund av
fjolårets låga avskjutning föreslår styrelsen en minskad tilldelning med 2 vuxna hondjur och 3 kalvar. Styrelsens
förslag till tilldelning blir därför 4 tjurar, 2 hondjur och 7 kalvar jaktsäsongen 2019/20, 4 tjurar, 2 hondjur och 8
kalvar jaktsäsongen 2020/21 samt 5 tjurar, 2 hondjur och 8 kalvar jaktsäsongen 2020/21. Årsmötet tillstyrker
förslaget till ny älgskötselplan.
§ 20) Årsmötet ger styrelsen mandat att fördela de tilldelade älgarna mellan de ingående jaktlagen.

§ 21) Ingen rapport om s k havreälg har inkommit.
§ 22) Nedanstående regler för älgjakten (utöver de i stadgarna §8 angivna) beslutas av årsstämman:
Älgjakten börjar alltid fjärde fredagen i oktober, d v s i år fredagen den 25/10.
Enkelkalv lovlig från början.
Nytt förslag: Tjurar mellan en (pinntjur) och 6 taggar samt över 16 taggar är lovliga.
Jakttiden på vuxna älgar blir 19-10-25 t o m 19-12-31 och för kalvar 19-10-25 t o m 20-01-31.
Återstår kalvar att skjuta 20-01-01 införs avlysningsjakt på dessa. Högst en kalv per jaktlag.
”Bonuskalv” påverkar inte kommande års tilldelning. I den här jakten deltar även de jaktlag som
redan skjutit sin kalvkvot.
Jaktlag som inte reglerat årsavgift, älgobs eller fällavgift på utsatt datum kommer att
belastas med böter 500 kr. Har inte älgobs eller avgift inkommit senast 14 dagar efter
påminnelse och böter, innebär det utebliven tilldelning nästkommande jaktår.
En medlem föreslår att tiden för älgjakten kortas till en månad. Efter diskussion beslutar dock årsmötet i enlighet
med styrelsens förslag. Styrelsen ges däremot mandat att avbryta jakten vid behov. Så har exempelvis redan skett
under de senaste två jaktsäsongerna. Då har kalvjakten stoppats vid årsskiftet.
§ 23) Ordföranden påminner om beslutet att avgift för täckande av administration, 200 kr per jaktlag, ska vara
inbetald senast 30 juni.
§ 24) Övriga frågor:
En medlem ifrågasätter den omfattande utfodring med sockerbetor som nu sker på vissa marker inom
älgskötselområdet. Han föreslår ett förbud mot sockerbetor. Den som bryter mot det här förbudet bör utestängas
från ÄSO. I den efterföljande diskussionen påpekar en medlem att det framför allt är fastighetsägaren, inte ÄSO,
som har befogenhet att förbjuda utfodring med sockerbetor.
Ordföranden uppmanar medlemmen att återkomma och utveckla sina krav i en motion till styrelsen. Samtidigt
konstaterar han att det är en omöjlig uppgift för styrelsen att agera ”polis” och förbjuda utfodring med
sockerbetor när inte ens LRF har lyckats.
§ 25) Ordföranden förklarar årsmötet avslutat och tackar för visat intresse.
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