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Protokoll fört vid årsmöte i Tångeråsa älg/Kronhjorts 
skötselområde 

 2010-03-18 

1. Roland Karlsson hälsade deltagarna samt gästföreläsare Per 
Wedholm välkomna och öppnade årsmötet. 
 

2. Till ordförande för mötet valdes Roland Karlsson och till 
sekreterare valdes Carl-Johan Jerlström. 
 

3. Dagordningen godkändes. 
 

4. Till justeringsmän valdes Lars-Göran Larsson och Göran Ericsson. 
 

5. Per Wedholm från Länsstyrelsen pratade om rovdjuren, hur 
politikerna tänker kring rovdjuren och om vargjakten. Han 
förklarade hur www.rovobs.se fungerar och att det är viktigt att vi 
rapporterar in obs på rovdjur. Rovobs kan också användas för att se 
var rovvilt varit om man tänkt jaga med hund. 
 

6. Röstlängden godkändes. Femton (15) jaktområden hade 
närvarande representanter. Allmänningen hade en markägare 
representant, det var ordförande i Grimmsten Lars-Göran Larsson. 
Likaså närvarade Älgskogens ägare Anders och Lars Carlsson. 
Jaktområden som inte hade närvarande representanter var: 
Nalavi/Nälön, Getingeberg, Västkärr/Älgskogen, Trystorp, 
Stickninge/Högerud, Västanmossa, Genstorp, Prästgården, 
Kileberg, Äspelund, Vena, Kyrkåsen, Djupbäcken, Bäck, Lindåsen. 
 

7. Årsmötet ansåg att kallelse skett på rätt sätt då den skickades ut 1/3 
och låg på hemsidan samma dag. 
 

8. Verksamhetsberättelse för 2009/2010 föredrogs och godkändes. 
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9. Resultaträkning för 2009/2010 föredrogs och godkändes. 
  

10. Revisionsberättelse för 2009/2010 föredrogs och godkändes. 
 

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

12. Beslutades att mandatperioder och antalet funktionärer skall vara 
oförändrat. 
 

13. Till ordförande på 1 år omvaldes Roland Karlsson. 
 

14. Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Carl-Johan Jerlström, 
Tomas Hedman, Henrik Bertilsson, Ove Karlsson. Till den vakanta 
platsen gjordes ett fyllnadsval, det blev Mats Axelsson som sitter på 
ett år så att vi kommer rätt i mandat perioderna. 
 

15. Till ordinarie revisor på 2 år omvaldes Bo Huss. Till 
revisorsuppleant på 1 år omvaldes Lars-Göran Karlsson. 
 

16. Till valberedning på 1 år omvaldes Lars Karlsson 
(sammankallande) samt Sune Pauli och Johan Hedberg 
 

17. Inga motioner har inkommit och styrelsen hade inget 
framställande. 
 

18. Inga förändringar rapporterades. 

 
19. Följande förändringar har skickats in till Länsstyrelsen men inte 

beslutats än: Ett nytt område Hagen på 14ha har ansökt om 
anslutning och Hässelby har utökat med nya marker till 106ha. Vi 
väntar på beslut och kommer gå igenom kartan för att se att alla 
marker är med. Det fattas några fastighetsbeteckningar i översynen 
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och ett område har på något vis inte blivit sparade i de dokument 
Carl-Johan gjort. 
 

20. Spillningsinventering skall genomföras i samarbete med 
Jägareförbundet. Inventerare kommer att kallas på utbildning så 
fort vi vet när det blir av. Det blir nog samma trakter som förra året 
och kommer inte skapa några problem. Anders Carlsson har 
beställt tallplantor som ska planteras och tecknat en försäkring. 
 

21. Den treåriga älgskötselplanen ser ut att fungera, några älgar blev 
kvar. Styrelsen föreslår att de älgar som blev kvar på tilldelning 1 
Tjur 2 Kor 7 kalvar sätts upp på övrig dödlighet då minst 9 älgar 
har blivit tågdödade och några säkert fallit för den stränga vintern. 
 

22. Avskjutningsföreskrifter kommer att presenteras på älgmötet i 
höst. 
 

23. Medlemsavgifterna blir oförändrade. 

 

24. Under övriga frågor togs beslut om nya bestämmelser. Det var inget 
som förändrades i sak. Tillägg §1 Syftet för organisationen är att 
samordna älgjakten och viltvården inom skötselområdet. Se till de totala 
viltstammarna. §18 Ledamot som inväljs i styrelsen jobbar i både älg som 
Kronhjorts styrelse. Dagordningen vid årsmötet förändrades så att 
punkt 2 även innehåller val av sekreterare, punkt 5 blir föreläsning 
av inbjuden föreläsare, punkt 9 ekonomisk redovisning, punkt 10 
revisorernas berättelse, punkt 13 val av ordförande, punkt 14 val av 
styrelseledamöter 4st på två år, punkt 15 val av 1st revisor på två år 
och en revisorssuppleant på ett år, punkt 22 meddelande om 
avskjutningsföreskrifter meddelas senare eller kallas till separat 
tilldelnings möte senast två veckor före jakten. Bestämmelser för 
Kronhjorts skötselområde togs så att det blir ett årsmöte efter älg 
årsmötet,  då vi anslutit två marker utanför älgskötselområdet 
Bålby med 1300ha och Tebo med 300ha.  
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På sikt kommer en utbrytning av kronhjortsskötselområde att ske och 
egen styrelse att väljas då den vuxits sig större. Men det kanske ligger 
på mellan 5-10 år fram i tiden beroende på hur många hjortarna blir 
och hur många marker som ansluter. Styrelsen behöver inventera 
kronhjortsstammen så tips på var de uppehåller sig eller utfodras tas 
gärna emot av Carl-Johan. 
 

Vid protokollet 

       

Sekreterare   Ordförande 

Carl-Johan Jerlström  Roland Karlsson 

 

Justerare 

 

         

Lars-Göran Larsson   Göran Eriksson 

 


