
HÅSJÖ RAGUNDA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

PROTOKOLL 

från årsmöte den 7 augusti 2016 utanför hotell Östjemten i Kälarne 

1. Mötet öppnas av ordförande Micke Westin. 

2. Till mötesordförande valdes Micke Westin, till sekreterare Lennart Reuterskiöld och till 
justeringsmän Anton Lundh och Nicke Amrén. 

3. Beslutades att kallelse skett i behörig ordning. 

4. Närvarolista, tillika röstlängd upprättades. 

5. Dagordningen utdelades och godkändes. 

6. Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Ekonomi: I kassan finns 15.658:-. 

8. Revisorernas berättelse föredrogs. 

9. Beslutades att behållningen, 15.658:-, balanseras och överförs i ny räkning. 

10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

11. Micke Westin omvaldes som ordförande i HRÄSO. 

12. Bengt Norberg och Lennart Reuterskiöld omvaldes som styrelseledamöter på två år. 
 Martin Zwahlen valdes som ny ledamot på två år. Krister Backlund valdes till kassör på 

ett år. 

13. Som revisorer omvaldes Per Bergwall och Stefan Söderberg. 

14. Valberedningen, Sverker Björnhage, Kurt Edblad och H-G Söderberg omvaldes. 

15. Anslutning av ny fastighet: Håvdsjö 1:39, 224 ha, ( Rammsjö JL) har ansökt om 
anslutning. Mötet godkände ansökan. 

16. Ingen fråga om uteslutning eller utträde. 

17. Älgförvaltningsplanen genomgicks, förra årets mål på fyra älgar per 1000 ha nåddes 
inte, inom ÄSO:t sköts 3,66. Det finns för närvarande inga skäl att revidera planen, 
frågan tas upp på nästa möte. 

18. Förra året sköts 248 älgar, 66 tjurar och 55 kor/kvigor och 127 kalvar. 
Kalvavskjutningen, 51%, var mycket bra. 

19. Genomgång av inventeringar görs på jaktledarmötet i oktober. 

20. Beslutades om avskjutning för årets jakt. Tilldelning blir 3,2 älgar per tusen ha, 
möjlighet finns att justera tilldelningen med 10% i oktober. Fördelning tjur/hondjur 
50/50, minst 50% kalv som mål. Tjurar med fler än tio taggar sparas i september. 
Eventuell tilldelning av extra älgar förutsätter att kalvkvoten uppfyllts, dvs att lika 
många kalvar som vuxna skjutits. 



21. Årets tilldelning kommer att redovisas på HRÄSO:s hemsida.  www.hrsl.se  

22. Eventuell revidering av älgskötselplanen tas upp på jaktledarmöte i oktober. 

23. Inventeringar mm. tas upp på nästa möte. 

24. Beslutades om oförändrad avgift, 200:-. 

25. Se punkt 20. 

26,27. Jaktledarmöte den 2 oktober 2016 kl 18 på Hotellet Hammarstrand. 
 Jaktledarmöte den 12 februari 2017 kl 18 på Höggården, Höglunda. 
 Årsmöte den 6 augusti 2017 kl 16 på bion i Kälarne. 
 Styrelsen träffas en timme innan respektive möte. 

28. Beslutades att skapa ett kronhjortsskötselområde inom HRÄSO:t, varvid befintliga 
kronområden skall ingå som sektioner. Till sammankallande till blivande styrelse valdes 
Rolf Nilsson,  lämpligt är om varje kronområde blir representerat i styrelsen. 

29. Mötet avslutades. 

 Lennart Reuterskiöld    Justeras: 

        Anton Lundh 

        Nicke Amrén 

http://www.hrsl.se

