
HÅSJÖ  RAGUNDA  ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

PROTOKOLL  

från årsmöte den 2 augusti 2015 på bion i Kälarne. 

1. Ordförande Micke Westin öppnade mötet. 

2. Till mötesordförande valdes Micke Westin, som sekreterare hade styrelsen utsett Lennart  
 Reuterskiöld. Till justeringsmän utsågs Anton Lundh och Leif Lundh. 

3. Beslutades att kallelse skett i behörig ordning. 

4. Röstlängd fastställdes. 27 jaktlag var representerade. 

5. Förslaget till dagordning godkändes. 

6. Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Johnny Näslund föredrog föreningens ekonomi. Utgående behållning var 17.224:-. 

8. Ordföranden föredrog revisorernas berättelse. 

9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Beslutades att behållningen, 17.224:- balanseras och överförs i ny räkning. 

11. Micke Westin valdes till ordförande för HRÄSO. 

12. Till styrelsen omvaldes Per Erik Eriksson, Johnny Näslund och Kurt Wahlberg på två år. 

13. Till revisor omvaldes Per Bergwall. Till ny revisor valdes Peter Hammar. 

14. Till valberedning omvaldes Sverker Björnhage sammankallande, Kurt Edblad och H-G Söderberg. 

15. Ingen fråga om anslutning av nya fastigheter. 

16. Ingen fråga om uteslutning eller utträde av fastigheter. 

17. Den nya, reviderade älgförvaltningsplanen föredrogs, den finns tillgänglig på hemsidan  
 www.hrsl.se . Mötet godkände planen. Årets tilldelning blir 4 per 1000 ha, fri kalv, uppföljning 
 sker efter septemberjakten varefter styrelsen kan justera tilldelning. 
 För tilldelning av vuxen älg krävs 300 ha. De lag som tilldelats kvot av älg avrundar upp eller ner 
 till hel älg. Tilldelningen redovisas på hemsidan. 

18. Uppföljning av fjolårets avskjutning gjordes på jaktledarmötet den 15 februari 2015. Protokoll 
 finns på hemsidan. 

19. Inga inventeringar gjorda i år. Dock kan nämnas att vissa områden har minskade betesskador. 

20. Se §17. 
21. Se §17. 
22. Se §17 

23. Inga inventeringar eller övriga älgförvaltningsåtgärder planerade.  

http://www.hrsl.se


24. Beslutades att årsavgiften skall vara oförändrad, dvs 200:- per jaktlag. 

25. Tjurar med fler än tio taggar skall sparas under september, en avskjutning av 50% ko/kviga och 
 50% tjur. Lagen uppmanas ha kontakt med grannlagen under jakten och stämma av fördelningen 
 på älgarna och skjuta utifrån verkligheten. I övrigt  ankommer det på jaktlagen och VVO:n att 
 bestämma regler för jakten.  

 All information om årets jakt kommer att finnas på hemsidan www.hrsl.se  under fliken ”årets 
 jakt”. 

26. Jaktledarmöte avhålls den 4 oktober 2015 kl 18.00 på hotellet i Hammarstrand. Kallelse sker via 
 mail och på hemsidan hrsl.se.  

27. Nästa årsmöte avhålls 7 augusti 2016 kl. 16.00 i bion Kälarne. 

28. Övriga frågor. 
 Björnspillningsinventering skall göras, fullständig information och materiel till detta har ännu inte 
 kommit ÄSO:t tillhanda. Information kommer att läggas ut på hemsidan. 

29. Ordföranden tackade för det stora intresset och avslutade årsmötet. 

 Lennart Reuterskiöld   Justeras:        Anton Lundh 

        Leif Lundh 
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