Protokoll styrelsemöte 2020-05-28, Äsko/Kronsko 5 03 01
Styrelsemöte Olofströms Äsko/Kronsko 50301 28 maj klockan 18.30-21.00.
Plats Audio.
Kallade: Styrelsen + 1 representant från Valberedningen

Förslag till Dagordning
1.

Mötets öppnande.
OK

2. Godkännande av Dagordning
OK
3. Föregående Protokoll
Inga synpunkter. Godkänns
4. Justering av Skötselplan för jaktåret 2020
Genomgång.
5. Ekonomi
a. Förändring av Administrationsavgift per jaktlag
b. Framtagning av Budget (Interimsstyrelse)
c. Verksamhetsplan (Interimsstyrelse)
Styrelsen beslutar om bordläggning av punkt 5 a – 5 c.
6. Jaktlag i skötselområdet
a. Nya jaktlag
Styrelsebeslut: Interna förändringar
Bordläggning.
7. Diskussion avskjutningsregler Älg
a. Delområden eller områden =/mindre än 50 hektar får inte fälla vuxen älg.
Bordläggning
8. Tre-årstilldelning
a. Utebliven rapportering
Förslag om utebliven tilldelning kommande år. Styrelsen vill diskutera ytterligare
och bordlägger frågan till nästa möte.
b. Skogsskador (förslag på lösning)
Handläggningsrutin föreslås. Anmälan ska ske till ÄSKO och därefter ges
Skogsstyrelsen uppdrag att inventera och skicka rapport till styrelsen och därefter
fattar styrelsen beslut om ytterligare avskjutning under pågående jakttid.
c. Rapportering vikter (2019 Saknas rapporter för 15 älgar)
Bordläggning
d. Avskjutningsregler Kronhjort

PROTOKOLL
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Tilldelning: 2 handjur (0-9 taggar lovliga). 3 hondjur. 4 kalvar.
e. Rapport Åldersbedömning
Klar sedan 18 maj och finns redovisad på websida.
f. Tilldelning Älg
g. Tilldelning Kronhjort
h. Skriva brev med uppmaning att samla delområden till huvudområde (Vi
kommer att få tillgång till elektroniska kartor från Länsstyrelsen enligt
Länsstyrelsen i Blekinge under året)
Under utredning. Styrelsen avvaktar.
i. ÄFO områden kommande år (inskickad skrivelse)
Redovisning av styrelsens inställning i skrivelsen.
9. Avskjutningsregler i Olofströms Äsko/Kronsko älgjaktåret 2020 med start andra
måndagen i oktober.
Förslag (Diskussion):
 Dag 1–5 lovlig:
 6 Tjurar med 7 taggar eller fler
 När kvoten är fylld endast tjurar med 0–3 taggar lovliga
(Taggräkning ”den sidan som är mot skytte räknas”)













Hondjur: Kvigor/Ensamma hondjur (5 dagar)
Dubbelkalv 5 dagar
Hondjur Ekipage ko med enkelkalv fredad.
Från dag 6 gäller följande:
Vuxna hondjur fredade.
Alla kalvar lovliga.
Kvotering på din tre-års tilldelning
Avlysningsjakt

Från xx november inte tillåtet att skjuta Tjur.
Kalv tillåten till kvoten är fylld.
Styrelsen har för avsikt att ha samma regler som jakten 2019 och detta ska
formuleras på ett enkelt sätt. Avseende kvotering beslutar styrelsen att varje
jaktlag äger rätt att fördela sin tilldelade avskjutning fritt över
treårstilldelningen.
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10. Styrelsen beslutar och meddelar följande:
a. Under älg möte 2019 uppkom frågeställning om beräkning av taggar på älgtjur i
förhållande till avskjutningsregler. Styrelsen fick i uppdrag att bereda ärendet
och fatta beslut.
Beräkning av taggar ska göras av den hornsida som är mot skytten och gånger
b. Horn på tjur som inte överstiger 5 cm (från rosenkrans till spets) ska ej bedömas
som felskjutning om detta strider mot tilldelningsbeslut. Jaktlag kan med bild
(måttband på horn) skicka till någon i styrelse för att få direkt bedömning.
c. Älgkalv som understiger 40 kg slaktvikt ska ej avräknas på tilldelning. Fällavgift
ska betalas. Djuret behålls av jaktlaget.
d. Vuxen Älg som understiger 80 kg slaktvikt ska ej avräknas på tilldelning.
Fällavgift ska betalas för vuxet djur. Djuret behålls av jaktlaget.
e. (Kalv under 40 kg, Vuxen under 80 kg) ta bild på djuret samt kontakta någon i
styrelsen

11. All korrespondens (ändringar/nya områden) skall ske med digitala dokument
OK från styrelsen. Till forum ÄSKO/KRONSKO 5 03 01. Använda webbmejl, länk finns på
startsida under Styrelse och Roller.
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12. Finns det behov av fysiskt styrelsemöte efter detta audio-mötet?
Styrelsen ser behov av detta. Nästa möte vid Jägartorpet 22 juni 2020 klockan 18.30.
13. Övrigt
Delgivning protokoll på nätet
Bordläggning.

Vid protokollet:
…………………………………….
sekreterare

Justeras:
…………………………………..
ordf
………………………………….
vice ordf.

webbversion_Protokoll_styrelsemöte_20200528

