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Protokoll fört vid årsmöte i Tångeråsa älgskötselområde 

 2009-03-26 
 
 
 
1. Roland Karlsson hälsade deltagarna samt gästföreläsare Jan   
Gustafsson välkomna och öppnade mötet.  
 
 
2. Till ordförande för mötet valdes Roland Karlsson. 
 
 
3. Till sekreterare för mötet valdes Carl-Johan Jerlström 
 
 
4. Till justeringsmän valdes Yngve Plånborg och Henrik Bertilsson. 
 
 
5. Röstlängden godkändes. Tjugo (20) jaktområden hade närvarande 
representanter. Jaktområden som inte hade närvarande representanter 
var. Alavi/Nälön, Västkärr/älgskogen, Trystorp, Västanmossa, Genstorp, 
vena, Kyrkåsen, Hässleby, Djupbäcken, Bäck, Lindåsen, 
 
 
 
6.Mötet ansåg att kallelse skett på rätt sätt. 
 
 
7.Gästföreläsare Viltmästare Jan Gustafsson som är yrkesjägare från 
Dyltabruk Pratade om Vildsvin Vilket var intressant och lärorikt. 
 
 
8.Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 08/09 föredrogs och 
godkändes. 
 
 
9. Revisionsberättelse för 08/09 föredrogs och godkändes. 
 
 
10.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
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11. Balansräkningen fastställdes. 
 
 
12. Beslutades att mandatperioder och antalet funktionärer skall vara 
oförändrat. 
 
 
13. Till ordförande på 1 år omvaldes Roland Karlsson. Till ordinarie 
ledamöter på 2 år omvaldes Leif Peterson, Kenneth Åberg, Torbjörn 
Nilsson  
 
 
14. Till ordinarie revisor på 2 år omvaldes Bo Huss. Till revisorsuppleant 
på 1 år omvaldes Lars-Göran Karlsson. 
 
 
15. Till valberedning på 1 år omvaldes Lars Karlsson (sammankallande) 
samt Sune Pauli. Då årsmötet inte kunde utse en tredje person att utgöra 
valberedning förblir den platsen vakant till nästa årsmöte. Styrelsen 
måste se till att det blir av i god tid innan näst årsmöte.  
 
 
16. Inga motioner har inkommit.  
 
 
17. Följande förändringar i jaktområdena har skett under året: 
Allmänningen personal arrenderas av allmänningen ängsmarken och 
redovisas som en mark av ÄSO. Smedberga har tillkommit med 489 ha. 
Kyrkotorp har utgått med 65 ha.   
Antalet jaktområden inför 09/10 är 31 st med en sammanlagd areal av 
13671 ha. 
 
18. Inga Förändringar rapporterades  
 
19. Den planerade flyginventeringen genomfördes av Svensk 
Naturförvaltning AB på uppdrag av Sveaskog Naturupplevelser AB.   
Inventeringen utfördes mellan 11 och 15 Februari 2009. Resultatet ligger 
på hemsidan www.taso.se . Spillningsinventering skall genomföras i hela 
ÖLV VFO. Ansvarig för inventeringen i Tångeråsa ÄSO är Carl-Johan. 
Utbildning för inventerare i dom olika jaktområdena är den 5 April 
kl:14:00 i Tångeråsa bygdegård Inventeringen skall genomgöras under  
tiden 18-26 April  
 



Tångeråsa älgskötselområde   Sida 3 av 3 
 

20. Mötet beslutade att älgskötselplanen i stort skall följas. 
Styrelsen ska titta på avskjutningen inför älgmötet och komma med 
förslag på tilldelning. Några markägare tyckte att skadorna var för Stora 
det går ej att plantera tall för den betas ner. Man ska nog fundera om 
man i dessa områden kan skapa annat foder och lägga ut foder för att 
minska skadorna. 
 
 
21. Avskjutningsföreskrifter kommer att presenteras på älgmötet i höst. 
 
 
22. Mötet godkände nya Medlemsavgifter enligt tabellen. 

Areal  Avgift  

1-100 ha 150 kr/år 

101-500 ha 200 kr/år 

501+ 250 kr/år 

 
 
Tomas tog upp att det går åt mycket arbete att ringa/e-posta och 
påminna om medlemsavgiften. Jaktområdena ska betala till den 1 juni. 
förslag att en påminnelse avgift skall läggas på med 50kr för varje 
påminnelse, mötet tog inget beslut på det. 
 
 
23. Verksamhetsplanen presenterades. Johan tog återigen upp att 
spillnings kuren är den  5 april kl 14:00 i Tångeråsa 
Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden för visat intresse och 
avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 
 
Carl-Johan Jerlström  Roland Karlsson 
Sekreterare   Ordförande 
Carl-Johan Jerlström  Roland Karlsson 
 
 
Justerare 
 
Henrik Bertilsson  Yngve Plånborg  
Henrik Bertilsson   Yngve Plånborg 
 
Original finns hos sekreterare  


