
HÅSJÖ  RAGUNDA  ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

PROTOKOLL 

från årsmöte de 4 augusti 2013 på hotell Östjemten.

1. Ordförande Nicke Amrén öppnade mötet. Till justeringsmän utsågs Göran Nilsson och Anders 
Sandelin.

2. Till sekreterare hade styrelsen utsett Lennart Reuterskiöld.

3. Beslutades att kallelse skett i behörig ordning. Närvarande 17 medlemmar.

4. Förslaget till dagordning godkändes.

5. Nicke Amrén föredrog verksamhetsberättelsen.

6. Johnny Näslund föredrog ÄSO:ts ekonomi. Årets behållning 11.888:-.

7. Nicke Amrèn föredrog revisorernas berättelse.

8. Beslutades att behållningen, 11.888:- överförs i ny räkning.

9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Mikael Westin valdes enhälligt till ordförande för HRÄSO.

11. Per-Erik Eriksson valdes till styrelseledamot på 2 år, Johnny Näslund och Kurt Wahlberg omvaldes 
på 2 år.

12. Per Bergvall och Stefan Söderberg omvaldes som revisorer.

13. Sverker Björnhage, Kurt Edblad och H-G Söderberg omvaldes till valberedningen.

14. Ansökan om anslutning har inkommit från Gastsjö och Rammsjö. Mötet godkänner anslutningarna 
förutsatt länsstyrelsen gör detsamma.

15. Ingen fråga om uteslutning eller utträde.

16. Nicke Amrèn föredrog delar av älgförvaltningsplanen. Mötet beslutade enhälligt att följa 
älgförvaltningsplanens mål och medel för att uppnå dessa.

Följande regler gäller alltså för årets jakt.
Krav: 
# en avskjutning 60% ko och 40% tjur 
# minst 40% kalv av total avskjutning 
# uppföljning genom älgdata.se, rapportering till viltdata.se 
# avstämningsmöten inom ÄSO, mellan jakterna sep/okt 
# uppföljning i gemensam beräkningsmodell för respektive ÄSO och licensområde 
# inga egna restriktioner i jaktlagen 
# spara tjur med mer än 10 taggar i september 
# väga och rapportera vikt på fälld kalv, gärna även vikten på vuxna älgar 
# verka för ett ökat samarbete mellan markägare och jägare 



Rekommendationer: 
# Samjaga för att nå avskjutningsmålet, speciellt på kalv 
# premiera hundhållning 
# utnyttja hela älgjaktperioden 

17. Uppföljning av fjolårets jakt gjordes på jaktledarmötet 24 februari 2013.

18. Inga inventeringar har gjorts.

19. Se punkt 16.

20. Tilldelning: De lag som förra året sköt färre än 6 vuxna per 1000 ha får en första tilldelning på 4 
vuxna, de lag som sköt fler än 6 får en första tilldelning på 4,5 per 1000 ha. Fri kalvavskjutning.

21. Utgår.
22. Utgår.

23. Beslutades att varje jaktlag betalar 200:- till ÄSO.

24. Utgår.

25. Jaktledarmöte avhålles den 6 oktober 2013 kl 1800 på Hotell Hammarstrand.

26. Inga övriga frågor.

Lennart Reuterskiöld Justeras:       Göran Nilsson

Nicke Amrèn Anders Sandelin


