
 

Protokoll fört vid årsmöte 16 03 14 med Verums 

älgskötselområde i Verums bygdegård. 

 

   § 1 

Ordförande Anders Paulsson hälsade de c:a  60 närvarande välkomna och konstaterade att årets 

älgjakt gått bra med 37 skjutna djur varav 6 tjurar, 11 hondjur och 20 kalvar. Kalvkvoten blev således 

54 %. 

De ” Etiska riktlinjer/målsättningar ” som antagits vid älgmötet 15 08 24 har blivit positivt 

uppmärksammade i många sammanhang utanför vårt älgskötselområde. Han rapporterade också 

positiva tongångar från ” samarbetsgruppen för mer enhetlighet ”. 

Han hälsade därefter Ove Arnesson välkommen som kvällens föredragshållare. Ove redovisade i 

första hand erfarenheterna från ” Mera tall – projektet ” men lade också tonvikt vid ett bredare 

synsätt kring sambandet mellan alla klövviltslag och den fodertillgång som finns/kan skapas i skogen 

så att en rimlig balans erhålles mellan skogsbruk och vilttillgång. 

   § 2 

Stig Hermansson redovisade statistik bl. a. årets avskjutning enligt ovan samt därutöver slaktvikter, 

åldrar på skjutna djur mm. Älgobsen låg på 5 178 timmar vilket är första gången vi kommit över den 

statistiskt vikta gränsen 5 000 timmar. Antal kalvar per hondjur 0,57. 

 Anders tackade Stig varmt för det arbete han lägger ner på den här verksamheten.  

   § 3 

Efter kaffepaus och markägarmöte inleddes årsmötet med att välja Anders Paulsson till att leda 

dagens förhandlingar med Ola Arvidsson som sekreterare. Till justerare valdes Ebbe Persson och 

Joakim Videsjö. 

   § 4 

Redovisade ordföranden det sätt på vilket kallelse skett och densamma godkändes. 

   § 5 

Fastställdes föreslagen dagordning. 

   § 6 

Redovisades den ekonomiska ställningen innebärande bl a att årets inkomster uppgick till 38 288 kr 

och utgifterna till 37 699 kr. Den ackumulerande behållningen i bank är 17 999 kr. 

   § 7 



Föredrogs revisorernas berättelse som var utan anmärkning. 

   § 8 

Sekreteraren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse vilken godkändes. 

   § 9 

Årsmötet fastställde föreliggande resultat- och balansräkning. 

   § 10 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

   § 11 

Valdes Anders Paulsson till ordförande i styrelsen. 

   § 12 

Omvaldes till styrelsen Magnus Jönsson, Rune Andersson och Ola Arvidsson samt nyvaldes Per – Ola 

Martinsson. 

   § 13 

Som revisorer omvaldes Carl-Gustav Engkvist och Mats Nilsson. 

   § 14 

Omvaldes valberedningen bestående av Jan Jönsson, Olle Ottosson och Glen Jonsson med Jan 

Jönsson som sammankallande.  

   § 15 

Stig Hermansson redovisade de förändringar som skett av älgskötselområdets omfattning 

innebärande tillkomsten av ytterligare några småområden. 

   § 16 

Beslöts ansluta de nya områdena. 

   § 17 

En motion hade inkommit från Brunkelstorps jaktlag ang tjurar som garantiälgar och ev förlängd 

jakttid på tjurar. Motionen hade sänt ut i samband med kallelsen för synpunkter från årsmötet. 

Några sådana framkom dock inte. 

Beslutades att styrelsen inkommer med förslag till hur motionen skall besvaras vid kommande 

älgmöte i augusti. 

   § 18 



Stig Hermansson redovisade ett förslag på älgskötselplan för perioden 2016 – 18. Han påpekade 

också att den kan revideras under perioden om skäl därtill uppkommer. 

Styrelsen hade redan tidigare diskuterat förslaget och godkänt det. 

Årsmötet godkände förslaget. 

   §19 

Praktiskt älgvårdsarbete, inventeringar etc. tas upp vid älgmötet. Spillningsinventering skall första 

gången göras kommande april.   

    § 20 

Beslöts att årsavgiften skall vara oförändrad 250 kr per jaktlag för 2016 för att täcka 

administrationskostnader mm. 

Beslöts också att årsavgiften skall vara inbetald före jaktstarten hösten -16. Inbetalning på  

bg 5741 – 8626. 

   § 21 

Jaktstarten bestämdes till lördagen den 22 oktober 2016.  

   § 22 

Beslutades att Anders Paulsson och Per – Arne Karlström var för sig skall vara Verums 

älgskötselområdes firmatecknare. 

 

 

Vid protokollet 

Ola Arvidsson 

 

Justeras 

 

Ebbe Persson  Joakim Videsjö 

 

 

 


