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Protokoll Årsmöte 2011-04 12 

1. Roland Karlsson hälsade deltagarna samt gästföreläsare Olof Nilsson 

Jägareförbundet välkomna och öppnade årsmötet. 

2. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Roland Karlsson Carl-Johan 

Jerlström. 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Till justeringsmän valdes Patrik Agartsson och Sten-Håkan Sundnäs. 

5. Olof Nilsson Jägareförbundet presenterade det nya älgjakts systemet och 

förklarade vikten att vara aktiv vid de remisser som kommer. Det är nu vi kan 

vara med och påverka sen blir det svårt. Värmlandssidan har föreslagit att 

gränsen väster ut i vårt område bör ligga i Vänerns östra kant och sedan följa 

E18 från Kristinehamn. Olof visade föreslagna gränser och en bild på 

spilningsinventeringen. Han sa att det är ett jättebra jobb vi gör och viktigt. 

När Olof var klar tog vi kaffe paus. 

6. Femton (15) jaktområden hade närvarande representanter. Älgskogens ägare 

närvarade Anders och Lars Carlsson.  

Jaktområden som inte hade närvarande representanter var: Getingeberg, 

Västkärr/Älgskogen, Trystorp, Torp, Stickninge/Högerud, Västanmossa, 

Genstorp, Prästgården, Västanby, Kileberg, Hässelby, Äspelund, 

Laggartorp/Kyrkåsstugan, Vena, Kyrkåsen, Djupbäcken, Bäck, Lindåsen. 

7. Årsmötet ansåg att kallelse skett på rätt sätt då den skickades ut fredagen den 

18/3 2011 och låg på hemsidan samma dag. Dagen efter postades kallelse till 

de som inte hade e-post. 

8. Verksamhetsberättelse för 2010/2011 föredrogs och godkändes. 

9. Resultaträkning för 2010/2011 föredrogs och godkändes.  

10. Revisionsberättelse lästes upp av Per-Arne för 2010/2011 och godkändes. 

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

12. Mandatperioder och antalet funktionärer skall vara oförändrat. 

13. Till ordförande på 1 år omvaldes Roland Karlsson.  

14. Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Leif Peterson, Kenneth Åberg, Mats 

Axelsson. Nyval på Hans Olsson. 

15. Till ordinarie revisor på 2 år omvaldes Per-Arne Gustavsson. Till 

revisorsuppleant på 1 år omvaldes Lars-Göran Karlsson. 
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16. Till valberedning på 1 år omvaldes Lars Carlsson (sammankallande) samt Sune 

Pauli och Johan Hedberg. 

17. Inga motioner har inkommit och styrelsen hade inga förslag. 

18. Ändringar som skett inom älgskötselområdet är. Att Allmänningen, 

Västkärr/Älgskogen, Smedberga, Västanmossa, Bäcken, ansökt om att ansluta 

fler fastigheter. Beslut har inte kommit från länsstyrelsen än. 

19. Nya områden som ansökt att ansluta sig till oss är Öja och Nästorp på vardera 

75 ha. Beslut har inte kommit från länsstyrelsen än. 

20. Spillningsinventering skall genomföras i samarbete med ÖLV VFO och 

Jägareförbundet. Carl-Johan vill ha in dom 26 april senast den 27 april. Så att 

det hinner sammanställas innan samråds mötet i Hasselfors. 

21. Styrelsen kommer att efter spilningsinventeringen och att beslutet från 

Länsstyrelsen kommit, titta på planen in för Älgjakten och komma med förslag 

på avskjutning. 

22. Avskjutningsföreskrifter och tilldelning kommer att presenteras på älgmötet i 

höst. 

23.  Medlemsavgifterna blir oförändrade. 

24. Under övriga frågor beslutades att stadgar och Älgskötselplanen ska läggas 

upp på hemsidan. Trakterna delades ut till närvarande jaktlag. Hans Olsson 

berättade om avskjutningsrapporten på övrigt vilt, och varför vi bör lämna in 

den. Anders Carlsson hade en inbjudan till styrelsen att ha en fältstudie på 

hans skogs innehav. Anders Carlsson undrade om skötselområdet inte kunde 

jaga enligt Skellefteå modellen, han hade kontakt med någon från Hällefors 

som kunde komma och presentera den. Carl-Johan la ut kaffe peng för Olof. 

Vid protokollet 
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