
RINGAMÅLA ÄLG- OCH KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE 

  
KALLELSE 

 

Tid: 2020-01-28 klockan 1830. 

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 
Styrelsen i Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde kallar härmed till årsmöte. 

 

Dagordning: 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden 

justera protokollet och tillika vara rösträknare. 

2. Upprättande av röstlängd. 

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Val av ordförande i älgskötselområdet och styrelsen på ett år. 

10. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

11. Val av två revisorer och en suppleant. 

12. Val av valberedning. 

13. Behandling av inkomna förslag. Inga förslag inkomna i dag. Förslag som kommer in senare 

skickas ut i början av januari. 

14. Anmälan om förändringar av älgskötselområdet eller av något i detta ingående jaktområdens 

omfattning. 

15. Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

16. Fråga om älgskötselplan. Styrelsen föreslår att vi fortsätter på gällande plan. 

17. Fråga om ändring av jaktstart. 

18. Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar), som skall fällas och fördelning av dessa mellan 

de i älgskötselområdet ingående jaktlagen. Styrelsen föreslår att vi fortsätter med nuvarande 

tilldelningssystem och att jakten ska bedrivas på samma sätt som nuvarande säsong. 

19. Jaktvakt. Styrelsen föreslår att vi behåller ”Jaktvakt”. 

20. Regler för älgjakten utöver de i § 8 i stadgarna angivna. 

21. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder. 

22. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt punkt 19. 

23. Beslut om övriga avgifter. 

24. Diskussion om nya älgförvaltningen. 

25. Diskussion om inrapportering av fällt övrigt vilt. 

26. Övriga frågor. 

 

Verksamhetsberättelse skickas separat. 

 

Vi hoppas att alla jaktlag kan deltaga och önskar välkomna till älgmötet!  

 

För styrelsen i Ringamåla Älgskötselområde 

 

Bengt Olofsson, sekreterare. 

 

PS. Kaffe/the och fralla serveras till självkostnadspris. 

. 


