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Protokoll fört vid årsmöte i Tångeråsa älgskötselområde

 2012-04-1

1. Rolandh Karlsson hälsade deltagarna samt gästföreläsare Caroline 
Lundmark välkomna och öppnade årsmötet.

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

3. Dagordningen godkändes.

4. Till justeringsmän valdes David Jacobsson och Christer Pettersson.

5. Caroline Lundmark från Länsstyrelsen pratade om älgförvaltning 
och vikten av att samla in statistik och vilka de var .se bilaga.

6. Röstlängden godkändes. tjugoen (21) jaktområden hade 
närvarande representanter. närvarade markägare Älgskogens ägare 
Anders och Lars Carlsson. Per Ericsson Binninge gård. 
Jaktområden som inte hade närvarande representanter var: 
Nalavi/Nälön, Getingeberg, Trystorp, Hageberg, Binningeskogen, 
Genstorp, Prästgården, Öja, Vena, Kyrkåsen, Djupbäcken, Bäck, 
Lindåsen.

7. Årsmötet ansåg att kallelse skett på rätt sätt då den skickades ut 
15/3 och låg på hemsidan samma dag.

8. Verksamhetsberättelse för 2011/2012 föredrogs och godkändes.

9. Resultaträkning för 2011/2012 föredrogs och godkändes.

10. Revisionsberättelse för 2011/2012 föredrogs och godkändes.
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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, 
Henrik Bertilsson, Ove Karlsson. Ny Val på Gunnar Carlsson.

15. Till ordinarie revisor på 2 år omvaldes Bo Huss. Till 
revisorssuppleant 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. Hässelby och Hagen sammangår till ett jaktområde.

19. Följande förändringar har skickats in till Länsstyrelsen men inte 
beslutats än: 19 B eller E områden har sök om att ingå i täso och 1 
jaktområde har sök om anslutning då de lämnar Hidinge äso. Vi 
väntar på beslut och kommer gå igenom kartan för att se att alla 
marker är med. Det fattas fortfarande några fastighetsbeteckningar 
i översynen.

20. Spillningsinventering skall genomföras i samarbete med Örebro 
Västra ÄFO. Det blir samma trakter som förra året och kommer 
inte skapa några problem.

21. Den treåriga älgskötselplanen har löpt ut, Avskjutningen beslutades 
till 192 älgar fördelat på 39 tjurar, 38 hondjur, 115 kalvar. Totala 
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avskjutningen blev 157 älgar fördelat på 38 tjurar, 31 hondjur, 88 
kalvar 43tjurkalv, 45 kvigkalv.
Ny plan skall göras. Styrelsen meddelade att det är osäkert hur 
arbetsordningen i nya förvaltningen är. Styrelsen presenterar 
planen på tilldelnings möte. Fokus i nya förvaltningen är att 
förvaltningen ska vara adaptiv, d.v.s. att vi följer statistik och 
justerar där efter. 

22. Avskjutningsföreskrifter kommer att presenteras på älgmötet i 
höst.

23.Medlemsavgifterna blir oförändrade 1-100 ha 150 kr/år, 101-500 ha 200 
kr/år 501+ 250 kr/år. Avgiften på 100kr/kalv slopas då det kommer att bli 
fjällavgift på kalv i nya förvaltningen.

24. Under övriga Frågor så avtackades Tomas Hedman. Carl-Johan påminde om 
tema Vildsvin den 19 april kl 18:30 på Sparbanksbörsen Fjugesta.

Vid protokollet

                                                                                    

Sekreterare Ordförande

Carl-Johan Jerlström Roland Karlsson

Justerare

                                                                                       

David Jacobsson Christer Pettersson


