Årsmöte ÄSKO 2011
1. Bengt Martinsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 18 personer hade
infunnit sig på årsmötet.
2. Bengt Martinsson valdes till ordförande för mötet.
3. Lars Karlsson valdes till sekreterare för mötet.
4. Tore Nyqvist och Magnus Arvidsson valdes till justeringsmän för mötet.
5. Röstlängd fastställdes efter närvarokontroll av medlemslagen. Samtliga jaktlag
förutom Potteboda, Karsemåla och Långhult-Torbjörnahult var närvarande.
6. Sättet för hur kallelse till årsmötet delgivits redovisades, varefter denna godkändes av
mötet.
7. Mötet godkänner dagordningen.
8. Bengt Martinsson läste upp styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse, som
godkändes av mötet.
9. Bengt Martinsson läste upp revisorernas berättelse som godkändes av mötet.
10. Bengt Martinsson redovisade resultaträkning samt balansräkning som mötet
godkände.
11. Styrelsen beviljade ansvarsfrihet av mötet.
12. Val av ledamöter i styrelsen: Glenn Rikardsson, Lars Magnusson och David
Johansson valdes till ledamöter på 2 år.
13. Val av ordförande till ÄSKO och styrelse: Bengt Martinsson omvaldes.
14. Val av två revisorer: Olle Ragnarsson och Bengt Svensson omvaldes.
15. Val av valberedning: Lennart Strand, Roger Håkansson och Magnus Arvidsson
omvaldes.
16. Val av älgobs och statistikansvarig: Kurt Arvén.
17. År 2012 kommer G-län att delas in i 6 förvaltningsområden. Härlunda ÄSKO
kommer att ingå i ett område om cirka 120 000 ha. Sydlig gräns blir skånegränsen, väg
25 i norr, sjön Åsnen i öster och sjön Möckeln/stambanan i väster.
I förvaltningen ingår 6 personer, 3 från markägarsidan och 3 från jägarsidan.

18. Inga nya jaktlag ansluts till jakten 2011.
19. Kurt Arvén lägger in älgobsen på viltdata, och vill därför ha in älgobsen snarast efter
7:e jaktdagen.
20. Kurt Arvén redovisade antalet fällda vuxna och kalvar för respektive jaktlag samt
kvarvarande tilldelning.
Kalvskjutningen ska uppgå till minst 50 % under 3 årsperioden.
Uthövdan har skjutit 3 vuxna och 2 kalvar, och bör ta hänsyn till detta under årets jakt.
Vashult/Knihult får endast skjuta hondjur.
Potteboda har gjort framställan om att få skjuta vuxen älg pg.a att de skjutit bom under
Två år.
Mötet fastslog att då ej någon kalvjakt bedrivits och det ej skjutits någon kalv för att
komma upp till kvoten avslogs deras begäran.
De jaktlag som skjuter sin kvot av vuxna och kalvar och vill ha extra tilldelning ska få
detta.
För att få extra tilldelning bör jakttrycket läggas på hondjur.
Styrelsen beslutar om antal och eventuella restriktioner.
21. Åtgärd vid felskjutning är att den felskjutna älgen skall säljas och pengarna skall gå
till älgskötselområdets kassa. Om det jaktlag som skjutit fel vill köpa älgen så beslutades
om ett pris av 40kr/kg. Om utomstående står som köpare och ett pris av 40kr/kg ej kan
uppnås skall det ansvariga jaktlaget betala skillnaden upp till 40kr/kg. Fälld tjurs trofé
som ej har tillåtet antal taggar får ej behållas av skytt. I de fall då tvivel uppstår huruvida
en skjuten älg är felskjuten eller ej beslutade mötet om att en jury bestående av tre
personer från närliggande jaktlag skall avgöra frågan. I de fall då tjurens hornlängd
understiger 10 cm skall ingen avgift betalas. Dock skall tjur avräknas från tilldelning.
22. tjurar med 0-6 taggar är fridlysta. Tjurar får fällas de första 70 dagarna.
Ensamt hondjur är lovligt de första 3 veckorna.
Under de tre första veckorna renskjuts inga kor. Endast en tvillingkalv är tillåten.
Kalv är lovlig till den 29 februari.
23. PÅ grund av stora skogsskador får Långasjömåla-Björnhult och Häradsbäck-Vashult
skjuta ko och kalv.
24. Fällavgift för vuxen älg är 750 kr.
25. David Johansson kommer att konstruera en hemsida till ÄSKO.
Inför nästa 3 års tilldelning skall hänsyn tas till eventuell + eller – areal under åren 20092011. Viltstenar kommer även att delas ut under 2012.
ÄSKO kommer att ha ett uppföljningsmöte för älgjakten 2011 söndagen 11 mars kl 16:00
i bygdegården.
Styrelsen kommer att ha ett förberedande möte inför årsmötet onsdagen 8 augusti kl
19:00. Årsmöte 2012 blir den 26 augusti kl 15:00 i bygdegården.

26. Bengt Martinsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ordf. Bengt Martinsson……………………. Sekr. Lars
Karlsson………………………….
Justeras:
Tore Nyqvist………………………….. Magnus Arvidsson………………………….

