
Tångeråsa älg/Kronhjorts skötselområde  Sidan 1 av 3 
 

Protokoll fört vid Årsmöte 2014-04-10 Tångeråsa 

älgskötselområde 

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

tänkta upplägg 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Henrik Bertilsson och Carl-

Johan Jerlström 

3. Fastställande av dagordning. Den godkänndes 

4. Val av 2 justeringsmän. David Jacobsson, Carl-Gustaf  Larsson 

5. Föreläsning av inbjuden föreläsare. Leif Carlström föreläste om kronhjort 

vilket var intressant och lärorikt han förespråka att skjuta 4-6 tagar 

och sedan de som var runt 10-13 år med taggar 14+. Bästa 

inventerings metoden ansåg Leif var att räkna vid foderplatser på 

vår vintern.  

6. Justering av röstlängd. 23 jaktlag närvarade. Och flera markägare. Inte 

närvarande: Körtingsberg, Systeräng, Edsbergs-Sörby, Helgesta, 

prästgården, Västanby, Äsplund, Öja, Gökalunda, Fagerbjörk, 

Nordankyrka, Ånnebrunn, Vena, Kyrkåsen, Glippsta, Eneby, 

Vakten, Sörbytorp, Djupbäcken, Bäck, Gräfta och Lindåsen. 

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

2013-04-06  och postades samma dag till de som inte har mail. Och 

låg på hemsidan. 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 Carl-Johan Jerlström, 

Gunnar Carlsson, Henrik Bertilsson, Ove Karlsson.  

 

Följande har ett år kvar på mandatperioden.  Leif Peterson, Kennet 

Åberg, Hans Olsson. Hans Agartsson. 

15. Val av 1st revisor på två år och 1st revisorssuppleant på ett år. Omval på Bo Huss 

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. Styrelsen 

presenterade nya stadgar som efter diskussion antogs. Anders 

Carlsson som är mark ägare och inte har rösträtt ville reservera sig 

mot att man antog Jägareförbundets förslag till stadgar, som en enig 

styrelse omarbetat. 

18. Anmälan om ändringar som skett inom älgskötselområdet. Inga 

19. Fråga om anslutning av nya jaktlag eller ev. andra förändringar. Carl-Johan 

kontrolerar med länsstyrelsen om det finns möjlighet att ansluta 

markområden fortfarande då det finns några nya marker som vill 

ingå. 

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

Inget. 

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

men avvaktar spillningsinventeringen och kommer att kalla till 

samråd med markägare. 

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. Kassören föreslog för årsmötet 

att ingen årsavgift skulle utgå 2014 vilket beslutades. 

 

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 innan maj månads utgång. 
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Vid protokollet 

        

Sekreterare   Ordförande 

Carl-Johan Jerlström  Roland Karlsson 

Justerare 

 

         

David Jacobsson   Carl-Gustaf Larsson 


