Protokoll fiirt vid Årsmöte med Älgskötselområde Värnamo Syd Väst i
Kärda Församlingshem onsdag den 23 februari 2011.
$

1.

Välkomnande

Styrelsens ordförande Joakim Johansson, Slättö hälsade välkomna och ftirklarade
mötet öppnat.
$

2.

Presidie

Till ordftirande fiir årsmötet valdes Joakim Johansson, Slättö.
Till protokoll sekreterare valdes Per- Gunnar Dahlgren, Rannäs.
Till att jåimte ordftiranden justera protokollet vaides Rune Karlsson

Forsheda

och Roland Andersson Fiinestad.
$

3.

Röstlåingd

Frågan om röstlåingd tas upp om och niir behov uppstår i mötet.
$

4.

Kallelse

Frågan om mötet var kallat pärätt sätt, besvarades med ja.
$

5.

Dagordning

$

6.

Verksamhets-

Föreslagen dagordning fastställdes.

Joakim Johansson ftiredrog verksamhetsberättelse som godkiindes och
lades till handlingarna.

7.

$
Kassören ftiredrog kassans ståillning med inkomster och

utgifter.

Kassörens
redogörelse

Resultat och balansriiknins faststiilldes.
$ 8.
Revisorernas berättelse föredrogs. Ansvarsfrihet fiir Kassör och
föreslogs filr den tid revisionen gällde.
$

styrelse

9.

Revisorernas
berättelse

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet för kassör och styrelse beviljades för den tid revisionen gällde.
$

Till styrelse omvaldes,

10.

på två år:

Joakim Johansson, Slättö
Jakob Lilliecreutz, Kärda
Per-Gunnar Dahlgren, Rannäs

Kvarstående ftir ett ar:
Karl-Gustav Svensson, Hamra
Göran Tellner, Kärda

Karl Gustaf Dahlin, Fänestad
Hakan Thulin, Hillerstorp

Göran Svensson, Hånger
Bo Andersson, Bredaryd

Styrelse

$

1

1.

Ordfilrande

Som styrelsens ordftirande omvaldes ftir ett år Joakim Johansson, Slättö.

Till revisorer

omvaldes:

Till revisorsuppleanter

omvaldes:

$ 12.
Birger Svensson, Dannäs
Dan Nordqvist, Håkentorp
Bo Nilsson, Åminne
Sigvard Johansson, Slättö

$

Till valberedning

Revisorer

13.

Valberedning

valdes

på tre år:

Fredrik Elmersson, Kulltorp, Sammankallande
Ingvar Martinsson, Hånger
Kvarstående på ett år:
Sven Andersson, Hawida
Håkan Johansson, Dannäs
på två år:
Anders Gustavsson,

Fänestad

Christer Axelsson, Draftinge

Börje Karlsson, Torskinge
$

14.

Ingen arealfiiriindring har rapporterats inftir mötet. Endast ftirändringar
i området ingående lag.

inom

Jaktområdets

Omfattning

Markftirhållanden
$ 15.
Ordföranden liimnade upplysning om regler ftir ändring av markftirhållanden.
Anmälan om ny anslutning av mark och förändring av tidigare registrerad mark
ska vara styrelsen tillhanda senast 31112 året innan ftirändringen ska börja gälla.
Ersättning
$ 16.
någon
representerar
styrelsen
Beslutades att resersättning kan utgå med 18.50 krlmil då
älgskötselområdet, samt att kostnadsfri fika får avniutas vid styrelsens möten.
$

17.

Praktiskt

månad

älgvårdsarbete
Påpekades att spillningsinventering ska genomftiras under april
och redovisas senast 1 maj. Vid väderlek som omöjliggör inventering lore 1 maj,
anges ny sista redovisningsdatum på hemsidan.

$

18.

Beslutades atthakvar 25 krlpåbörjat 100 ha som administrationsavgift.
Inbetalas senast 3l ll2.

Avgifter

Avskjutning
$ le.
Håkan Thulin redovisade arets avskjutning i ftirhållande till älgskötselplanen.
Gangna året skulle 30 tjurar och 30 hondjur skjutas enligt avskjutningsplanen.
Tilldelningen medgav 33 tjurar och 33 hondjur av dsssa sköts 24 tjwar och 28
hondjur vilket utgör 87 %o av vuxen i ftirhållande till avs$utningsplanen.
Enligt planen skulle 90 kalvar skjutas. Tilldelningen medgav 99 kalvar.
Av dessa sk<lts 65 kalvar vilket utgör 72 % i forhållande till avskjutningsplanen.
Älgobs

$ 20.

Karl-Gustav Svensson redogiorde ftir älgobsen som visar ftirdelningen
tjur/hondjur med ca 40 Yo tjtx. Fördelningen hondjur/kalv ca 0,82 kalv/hondjur.
Vi har forbrukat 0,13 mantifirmar per observerad alg.

Viltolyckor

$ 21.

Ordf. redovisade antagna nya regler som ska gälla vid viltolyckor.
5 22.
Håkan Thulin gav information om de planerade nya viltvardsområdena och
samtal följde.

Bussresa

$ 23.

Också

i år paneras

en bussresa, denna gang

Viltförv. Omr.

till Bosjökloster. Resan blir lördag

den27 augusti till ett pris av ca 300 kr/man

Avslutning

# 24.

Ordf. avslutade mötet med att inbjuda

till

gratis fika

.

Vid protokollet:
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