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Protokoll fört vid årsmöte 2021-08-23 med Verums 
älgskötselområde i Verums bygdegård. 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Stig Hermansson öppnade mötet eftersom vår ordinarie ordförande Kristofer von 
Hausswolf var sjuk. 

 Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av 2st personer att jämte 
ordförande justera protokollet 
Stig Hermansson valdes till mötesordförande och Mattias Bengtsson valdes till 
mötessekreterare. 
Till justeringsmän valdes Johnny Nilsson och Lars Persson. 

§ 2 Justering av röstlängd  
 Görs om behov uppstår. 

§ 3 Kallelse 
Kallelsen till mötet godkändes. 

§ 4 Dagordning 
Dagordningen för mötet visades och godkändes. 

§ 5 Verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av Stig och lades till handlingarna. 

§ 6 Revisionsberättelse 
Joakim redovisade för revisorernas redovisning eftersom ordinarie kassör John inte var 
närvarande. 

§ 7 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning 
Revisorernas resultat och balansräkning visades och godkändes. 

§ 8 Ansvarsfrihet 
Mötet beslutade ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 9 Val av ledamöter 
Omval för Bengt Olofsson, Joakim Nilsson, John Carlström och Stig Hermansson. 
Nyval för Per Andersson. 

§ 10 Val av ordförande 
Kristofer von Hausswolf omvaldes som ordförande för Verums Älgskötselområde. 

§ 11 Firmatecknare 
Mötet beslutade av ordförande och kassör tecknar firma var för sig. 
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§ 12 Val av revisorer 
Som revisorer omvaldes Carl-Gustav Engkvist och Mats Nilsson. 

§ 13 Val av valberedning 
Omval för valberedningen bestående av Jan Jönsson, Olle Ottosson och Glenn Jonsson 
med Jan Jönsson som sammankallande. 

§ 14 Nya jaktlag 
Inga nya jaktlag är aktuella inom vårt älgskötselområde, dock har det skett några 
mindre justeringar mellan befintliga jaktlag. 

§ 15 Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

§ 16 Älgskötselplan 
Nuvarande älgskötselplan gäller tom 2021 och en ny skötselplan ska göras 2022. 

§ 17 Beslut om antalet älgar som ska fällas samt genomgång av förra årets jakt 
Statistik från det gångna åren redovisades av Stig och Mattias gällande avskjutning, 
älg-obs och spillningsinventering. 
Förslag på Jakt-PM inför årets jakt har skickats ut i samband med kallelsen och 
förändringarna mot föregående år genomgicks på mötet. 
Jakt-PM godkändes utan ändringar.  

§ 18 Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering & skadeförebyggande åtgärder 
Styrelsen betonar att det viktigt att alla utför spillningsinventering på ett bra sätt samt 
att även alla skickar in älg-obs och avskjutningsresultat enligt anvisningar på resp. 
blankett.   

§ 19 Medlemsavgift 
Mötet beslöt att ingen medlemsavgift ska tas ut för kommande jaktår. 

§ 20 Övrigt 
Under övriga frågor så fanns det önskemål att se åldern på de skjutna älgarna under 
förra året och därför visades detta av Stig.  
Inga andra övriga frågor förelåg.  

Då inga fler ärenden förelåg tackade mötesordföranden för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat.  

Verum 2021-08-23 

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 
Mattias Bengtsson  Stig Hermansson 
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Justeras 

 

 

Johnny Nilsson  Lars Persson 

 

 

 

 

 

Efter mötet hade styrelsen ett konstituerande möte och beslutande följande: 

Ordförande: Kristofer von Hausswolf 

Vice ordförande: Stig Hermansson 

Kassör: John Carlström 

Sekreterare/ Hemsida: Mattias Bengtsson 

Åldersbestämning & Spillningsinventering: Joakim Nilsson 

Ledamöter: Bengt Olofsson, Carl Horneij, Per-Ola Martinsson & Per Andersson 

 

 


