
HÅSJÖ RAGUNDA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

PROTOKOLL 

från styrelsemöte den 22 oktober 20171 hos Mikael Westin 

Nårvarande: Mikael Westin, Martin Zwahlen, Christer Backlund, Magnus Söderberg, Lars-Erik 

Granbacka, Birger Carlqvist 

1. Mikael Westin öppnade möte.

2. Till sekreterare för mötet valdes Lars-Erik Granbacka.

3. Till att justera mötesprotokollet valdes Martin Zwahlen

4. KARTOR. Diskussion om att förbättra kartmaterialet för ÄSO:t för att bättre kunna planera

avskjutningar. Kontakt tas med SCA-Bengt Norberg om dem kan bistå oss med

kartmaterialet.

5. EXTRA TILLDELNING. Styrelsen gick igenom hur det såg ut med rapportering av skjutna älgar.

Vi kan konstatera att många lag inte rapporterat in kontinuerligt utan släpar efter.

Viktigt att det sköts för att få rätt underlag för extra tilldelningen. Flera lag har även

rapporterat in felaktigt i älgobsen. Styrelsen tittade även tillbaka hur det såg ut på

avskjutning i olika områden i ÄSO:t. Fortfarande områden med mycket älg. Justering kommer

att göras i fördelning handjur och oxar mellan jaktlag med mycket älg inom ÄSO:t.

3 ansökningar om extra tilldelning har kommit in. Styrelsen beslutade följande:

Finntjärna - 1 extra som ska vara ko.

Håsjö-1 extra som ska vara ko

Rammsjö -1 extra som ska vara ko.

Diskussion följde om VVO extra tilldelning. VVO måste bestämma ett datum där ej skjutna

älgar fördelas om inom området. Styrelsen beslutade följande:

När VVO skjutit sin tilldelning och ligger före med kalv fördelas extra tilldelning enligt

följande att fördelas inom områdena:

Böle-Hoo - 4 extra som ska var ko och kalv skjutas för varje extra tilldelning.

Höglunda-Borglunda - 2 extra som ska var ko och kalv skjutas för varje extra tilldelning.

Svedje - 3 extra som ska var ko och kalv skjutas för varje extra tilldelning.

Jaktlag som rapporterat in sin avskjutning, skjutit sin tilldelning av stora djur och ligger före

med kalv kan ansöka om extra tilldelning av 1 st. ko. Kontakt tas med Mikael Westin:
mikael.westin64@gmail.com eller 070 525 46 75.

6. ÖVRIGT. Fortfarande jaktlag som ej betalat in sin medlemsavgift och uppmaning till jaktlag

som missat detta och göra det omgående.

7. Mötet avslutades

Stugun 171022 

Sekreterare Lars-Erik Granbacka 

c�--f.--< �

Justerare Martin Zwahlen 
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