Kallelse till Styrelsemöte i Olofströms Äsko/Kronsko 50301
Datum: 7 oktober 2019 start klockan 18.00
(Vi har mycket att ta igen därför denna långa dagordning, vi slutar klockan 21.00 och det som vi inte
hinner med tar vi på nytt möte eller delegera till arbetsgrupper (Team)).

Plats: Vuxenskolans lokaler i Olofström Östra storgatan 34
Förslag till Dagordning 2019-10-07 Klockan 18.00 – 21.00
Kallade: Lars-Peter Runeson, Lars Johansson, Ola Hessbo, Michael Björkman, Valter Svensson, GertOve Åkesson, Mårten Eriksson, Från Valberedningen Tony Jönsson, Per-Anders Albin (Delvis)
1. Mötets öppnande.
2. Föregående protokoll
a. Konstituering och Höstmöte.
3. Ekonomisk rapport (Per-Anders Albin föredrar och överlämnar dokumentation).
4. Dokumenthantering istället för e-post, Beslut att använda Easyhunt som hjälpmedel och
även använda kalenderfunktion till kallelser. (Michael föredrar förslag)
5. Rapport från utbildning 29 september (Tjänlighetsbedömning av älg och vilt ”Ätas eller inte
ätas”)
a. Vad innebär det för skötselområdet.
6. Revidering av innevarande skötselplan som är överklagad till Naturvårdsverket (Akut arbete)
a. Spillningsinventering beskriva nuläget. Se fil under Älgskötselplan och fil under
Spillningsinventering 00_20191006_Äsko50301_förteckning_rutor_lpr
7. Intyg från område som ej tidigare behandlade i styrelsen.
8. Älgskötselplan för kommande 3 åren, ta fram underlag.
a. Tillsätta arbetsgrupp
9. Avskjutningsregler älgtjur, styrelsen fick i uppdrag 2018-04-25 men något protokoll finns
inte för ändring av beslut. (Införas i stadgar vilken regel som gäller!?)
a. Beslut inför nästa älgjakt om vad som skall införas under paragraf 8 i stadgar
Kronoberg, Jämtland, Karlshamn… ”Den sidan som är mot skytten räknas!”

10. Köra Förvaltningskurs (Distansutbildning + diskussionskväll/ar) och erbjuda platser för
intresserade i skötselområdet
a. Logga in med Föredragning och demo av innehåll i kursen på styrelsemöte.
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11. Bilda arbetsgrupp som behandlar stadgar och eventuella ändringar (Förslag AU.)
12. Skogsskador (Hanteras av AU)
a. Överenskommelse gjord mellan Ordförande och Skogsstyrelsen Distriktschef
Blekinge Johan Harrysson att anmäla till tjänsteman under en utvärderingsperiod 1–2
år.
b. Positivt svar från punkt a av styrelsen införs texten i stadgar för skötselområdet och
avtal skrivs mellan skötselområde och Skogsstyrelsen.
13. Jaktledarträff innan årsmöte i april med besök och kommunikation med Länsstyrelsen.
a. Jonas Kromnow från Länsstyrelsen gästar Äsko/Kronsko 50301.
b. Bestämma dag för årsmöte i april år 2020.
14. Bilda Team utanför Styrelsen
a. Exempel Spillningsinventering med ansvarig roll i styrelsen.
i. Praktiskt älgvårdsarbete, älg/hjortinventeringar, skadeförebyggande.
b. Ansvariga för Åldersbedömning.
15. Behålla nuvarande skötselområde och besluta att införa Älg Frode avskjutningskvoter älg
a. Älg Frode Jämshög
b. Älg Frode Kyrkhult
c. Karta förslag på delning
d. Team som förbereder eller separat styrelsemöte hur man använder Älg Frode.
16. Information Jakten i Olofström – samla jaktinformation på en webb för
Jägare/markägare/allmänhet
a. Jägarförbundet Olofström (Politiskt!?)
b. Jakt Olofström (Slå ihop Skötselområde och kommunjakt med eventuell sponsring av
Projekt SSV)
17. Roller/ansvar i styrelsen
18. Datum för kommande styrelsemöte innan årsmöte i april.
19. Övriga frågor.
a. Fodermängd starta dialog om Älg, Kronhjort, Dovhjort och Rådjur.
b. Dialog med Harasjömåla angående start-datum för älgjakten.
c. Inriktningsbeslut från Styrelsen Start av älgjakt 2020… 2: a måndagen i oktober.
(Alla Länsstyrelse i hela Sverige har angett 2: a måndagen i oktober)
d. Beslut att återuppta avstämningsmöte med angränsande skötselområde,
Kronoberg…
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e. Beslut om vuxna djur, är slaktvikten under 80 kg, räknas det som kalv.
Skötselområdet betalar mellanskillnad. (Tjänlighetsbedömning?)
f. Beslut om kalv, är slaktvikten kalven under 40 kg ingen avgift.
Skötselområdet betalar fällavgift. (Tjänlighetsbedömning?)
g. Tagg under 5 cm räknas inte som felskjutning och inga böter utgår (skytten tror det
är ett hondjur.)
20. Avslutning av mötet.
Välkomna

