PROTOKOLL Styrelsemöte 29 juni 2020 klockan 18.30 – 21.00
Plats: Jägaretorpet utomhus vid grillplatsen.

Närvarande: Samtliga kallade.

Förslag till Dagordning
1.

Mötets öppnande.
Ordförande öppnar

2. Godkännande av Dagordning.
Dagordning godkändes med tillägg under punkt övrigt.
 Lägga ut styrelseprotokoll på hemsida
 Felskjutningsärende
3. Förslag att redan nu ställa in höstmöte enligt stadgar i september med anledning av
pandemin.
Styrelsen enig om att det är omöjligt att genomföra höstmötet med anledning av
Folkhälsomyndighetens regler för folksamlingar.
4. Föregående Protokoll.
Sekreteraren gick igenom föregående protokoll. Inga synpunkter och protokollet
godkändes.
Beslut att det inte finns behov av justering av protokoll. Styrelsen godkänner i
nästkommande möte.
5. Ekonomi (Bordlagt 28 maj)
a. Förändring av Administrationsavgift per jaktlag
Förslag ändra från 150 kr till 400.
Styrelsen enig om att låta det vara oförändrat under 2020. Tar upp frågan i
samband med kommande budgetarbete i slutet av 2020 eller början av 2021.
b. Framtagning av Budget 2021
(Förslag att detta görs till hösten.)
Påbörjas under hösten. Kassören tar upp fråga om gamla fodringsskulder i
bokföring. Styrelsen kommer att besluta i detta ärende vid nästa
styrelsemöte.
c. Verksamhetsplan ”klockan”
(Förslag att detta görs till hösten.)
Påbörjas under hösten.
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6. Jaktlag i skötselområdet (Bordlagt 28 maj)
a. Från 2020-07-01 skall alla förändringar eller tillägg skall det skickas elektroniskt
till e-post asko50301@gmail.com.
Jaktintyg som finns på web, finns under blanketter, skicka även med karta på
fastighet/er som det gäller.

b. Nya jaktlag
Förändringar i fastighetsregister och nya jaktlag. Styrelsen godkänner.
c. Interna förändringar
Team ansvarar för administration.
7. Tre-årstilldelning (Bordlagt 28 maj)
a. Förslag att Lämna ansvar till jaktlagen att själva bestämmer vilken ordning
de skjuter sin tre-årstilldelning enligt regler med kvotering etc och tilldelade
älgar. Dock högst 50 % första året.
Styrelsen har lång diskussion avseende i vilken ordning jaktlagen skjuter sin
treårstilldelning. Exempel tas upp med 3 tilldelade älgar på tre år (1 vuxen
plus 2 kalvar). Styrelsen beslutar att jaktlaget själv bestämmer vilket år det
vuxna djuret får fällas. Översyn av matris skall göras på nästa möte.
b. Samma avskjutningsregler som jaktåret 2019.
Styrelsen korrigerar lite i tidigare avskjutningsregler och följande gäller för
2020 års älg- och kronhjortsjakt:
Se bilaga 1 och 2 i protokoll (Se regler på webb för skötselområde.)
c. Utebliven rapportering (Slaktvikter, avslutad älgjakt, obs, avskjutning...)
Förslag att ingen tilldelning sker kommande år om inte jaktlagen rapporterat.
Styrelsen enig om att ändring i stadgar krävs (årsmötesbeslut). Styrelsen
kommer att ta fram förslag till nästa årsmöte och arbeta fram förslaget på
nästa styrelsemöte.
8. Med anledning av extrajobb
a. Skrivning från Naturvårdsverket (Hur gå vidare?)
(Utskickad till styrelsen 2020-06-25)
Styrelsen tagit del av NV:s skrivelse. Anser att det inte bör eller ska påverka
vår förvaltning av älgstammen och kommande arbete med 3-årsplan.
b. Skrivning från Länsstyrelsen Blekinge (Hur gå vidare?)
(Utskickad till styrelsen 2020-06-25)
Samma ställningstagande som på 8 a.
c. Utse Team eller nyttja AU från styrelsen som avstämmer och skickar ut
älgjakts regler och information om hösten jakt.
Ansvarar för att matris, regler för älgjakten 2020 m.m genomarbetas och blir
distribuerat och kommunicerat med alla jaktlagen i Äsko/Kronsko 5 03 01.
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9. Nästa styrelse-möte.
Preliminärt möte bokas till den 21 september 2020 klockan 18.30 i Medborgarskolan i
Olofström. Avstämning innan av ordf. om mötet är påkallat med anledning av ärende
som ska hanteras av styrelsen.
10. Övriga frågor
 Protokoll. Utläggning på hemsida.
Styrelsen anser att transperens ska finnas i styrelsearbetet och beslutar att
protokoll från styrelsemöte kan läggas ut på hemsida. Regler för GDPR skall
gälla och namn ska inte förekomma i protokollen.


Felskjutningsärende.
Styrelsen har uppmärksammat felskjutning på ett jaktlag. Enligt uppgift har de
fällt två tjurar under samma år och det stämmer inte med tilldelningsmatrisen.
Styrelsen beslutar att felskjutningsböter ska tilldömas jaktlaget i enlighet med
stadgar §8 punkt 4.
Ordförande och kassör ansvarar för delgivning och administration.

11. Avslutning
Ordförande avslutar mötet
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