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Protokoll fört vid Årsmöte 2013-04-09 Tångeråsa 

älgskötselområde 

1. Mötets öppnande. Rolandh hälsar välkomna och går igenom kvällen 

tänkta upplägg 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Rolandh Karlsson och Carl-

Johan Jerlström 

3. Fastställande av dagordning. Den godkänndes 

4. Val av 2 justeringsmän. Jan-Erik Anderdahl och Robert Erixsson 

5. Föreläsning av inbjuden föreläsare. Matts Rolander från Skogsstyrelsen 

pratade om förhållandet hjortvilt och faktisk skog som producerar 

foder och visade på i diagram på olika förhållanden och att 

skogsbruket måste satsa på tall där det lämpar sig samt 

foderskapande åtgärder och samordning över större arealer. 

Presentationer kommer att läggas upp på hemsidan. 

6. Justering av röstlängd. 29 jaktlag närvarade. Och flera markägare. Inte 

närvarande: Torp, Stickninge/Högerud/Kileberg, Edsbergs-Sörby, 

Helgesta, Äsplund, Öja, Gökalunda, Fagerbjörk, Ånnebrunn, Vena, 

Kyrkåsen, Glippsta, Eneby, Sörbytorp, Djupbäcken, Bäck, Gräfta 

och Lindåsen. 

7. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. Den gick ut via mail och på hemsida den 

2013-03-24 och postades dagen efter till de som inte har mail. 

Kallelsen godkändes. 

8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. Föredrogs och finns på 

hemsidan. 

9. Ekonomisk redovisning. Föredrogs och finns på hemsidan. 

10. Revisorernas berättelse. Föredrogs och finns på hemsidan. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

12. Bestämmande av antalet funktionärer och mandatperioder. Oförändrade. 

13. Val av ordförande på ett år. Till ordförande valdes Rolandh Karlsson. 
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14. Val av styrelseledamöter 4st på två år. Omval på Leif Peterson, Kennet 

Åberg, Hans Olsson. Ny val på Hans Agartsson. 

15. Val av 1st revisor på två år och 1st revisorssuppleant på ett år. Omval på Per-

Arne Gustafson och Lars-Göran Karlsson. 

16. Val av valberedning. Omval på Lars Carlsson, Sune Pauli, Johan 

Hedberg. 

17. Behandling av inkomna motioner och ev. framställan från styrelsen. Inget har 

inkommit. 

18. Anmälan om ändringar som skett inom älgskötselområdet. Inget 

19. Fråga om anslutning av nya jaktlag eller ev. andra förändringar. Styrelsen 

meddelande att sammanslagningar ska vara sekreteraren tillhanda 

senast den 1 juli. Frågan om uteslutning av 

Sticklinge/Högerud/Kilebergs jaktområde i enlighet med stadgarna 

§ 13.  Det diskuterades, några var för uteslutning andra tyckte det 

var ett hårt straff att utesluta. Vi kom in på felskjutningsavgiften och 

styrelsen meddelad att de ämnar titta på stadgarna och komma med 

förslag på nya stadgar till 2014 årsstämma. Beslutades att 

Sticklinge/Högerud/Kilebergs jaktområde inte utesluts ur äsot men 

att styrelsen kontaktar jaktledaren och förklarar alvaret i de fel som 

begåtts. 

20. Älginventeringen, älgskador, skadeförebyggande åtgärder, praktiskt viltvårdsarbete. 

Inget. 

21. Älg skötselplan- uppföljning, revidering, ev. godkännande. Styrelsen bevakar 

men avvaktar spillningsinventeringen och samråd och bevakar 

vargläget 

22. Meddelande om avskjutningsföreskrifter meddelas senare eller kallas till separat 

tilldelnings möte senast två veckor före jaktens start. 

23. Beslut om avgifter för täckande av kostnader. Inget. 

 

 

 

 

 



Tångeråsa älg/Kronhjorts skötselområde  Sidan 3 av 3 
 

24. Övriga frågor. Fråga om samråd, Ordförande meddelade att styrelsen 

tittar på det men att det är lite oklart om hur de ska genomföras. 

Man kommer kalla till det. Carl-Johan påminde om avskjutnings 

rapport på övriga viltarter och presenterade preliminär varg data 

från Länsstyrelsen. 

Vid protokollet 

        

Sekreterare   Ordförande 

Carl-Johan Jerlström  Roland Karlsson 

Justerare 

 

         

Jan-Erik Anderdahl   Robert Erixsson 

 


