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Protokoll fört vid årsmöte 2022-03-21 med Verums 

älgskötselområde i Verums bygdegård. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Kristofer von Hausswolff hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 Stig redovisade resultat från årets älgjakt samt statistik gällande avskjutning, OBS mm 

sedan 2013. 

Denna information kommer även att läggas ut på vår hemsida 

 Den kommande spillningsinventeringen de två första veckorna i april pratades det en 

del om och det trycktes extra hårt på att i år var det extra viktigt att dessa rapporter 

kom in i tid eftersom resultatet ska föras in på den nya skötselplanen. 

 Till ordförande för mötet valdes Kristofer von Hausswolff och till sekreterare valdes 

Mattias Bengtsson 

 Till justerare av protokollet valdes Roger Nilsson och Kristian Nilsson 

§ 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 Kristofer och lades till handlingarna. 

§ 6 Revisionsberättelse 

Karl-Gustav Engqvist läste upp revisorernas revisionsberättelse 

§ 7 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning 

Resultat och balansräkning visades och godkändes. 

§ 8 Ansvarsfrihet 

Mötet beslutade ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 9 Val av ordförande 

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

Per-Ola Martinsson, Carl Horneij, Per Andersson och Mattias Bengtsson omvaldes som 

styrelseledamöter till 2024 

§ 11 Firmatecknare 

Mötet beslutade att ordförande och kassör tecknar firma var för sig. 

 Ordförande: Kristofer von Hausswolff 810401-3571 

Kassör: John Karlström 910212-4295 

§ 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. 

Stig meddelade att om ett lag vill lägga till en mark som idag är utanför 

skötselområdet kan man göra det fram till den 30:e april 

§ 15 Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

§ 16 Älgskötselplan 

I år är det dags att lämna in en ny skötselplan för de kommande tre åren. 

Stig redovisade förslaget på ny skötselplan. 

Målet i planen är att vi ska ha samma eller något lägre älgstam än idag. 

Länsstyrelsen har precis som tidigare ett krav på skötselområdena att det ska skjutas 

en hög andel kalv (ca 60%) så innebär detta att det blir många kalvar som ska skjutas. 

Det fördes en diskussion om hur man skulle kunna uppnå denna kalvavskjutning, och 

det fanns några som trodde det skulle vara svårt att uppnå. 

§ 17 Beslut om antalet älgar som ska fällas samt genomgång av förra årets jakt 

Beslut angående antal älgar som ska skjutas samt övriga jaktregler flyttas till älgmötet i 

september 

§ 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 det kommande jaktåret. 

Fällavgifter för kalv (100kr) har styrelsen beslutat att skötselområdet står för under det 

kommande jaktåret 
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§ 20 Övrigt 

Inga övriga frågor 

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

avslutat.  

 

Verum 2022-03-21 

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

Mattias Bengtsson  Kristofer von Hausswolff 

 

Justeras 

 

 

Roger Nilsson   Kristian Nilsson 

 

 

 

Efter mötet hade styrelsen ett konstituerande möte och beslutade följande: 

Ordförande: Kristofer von Hausswolff 

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 

 

 


