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Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde 

Protokoll från styrelsemöte 15:e mars 2022. 

Plats: Höga Böke 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson ordförande, Magnus Larsson (Teams), Mats Ottosson, Klas 

Hallström, Jakob Erlandsson, Julius Jeppsson. 

Frånvarande: Mikael Olsson, Nils-Erik Svensson, Andreas Eriksson 

 

§ 1. Mötet öppnas.  

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

Dagordningen för dagens möte godkändes. 

 

§ 2. Förberedelser inför kommande årsmöte. 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2021 gicks igenom och fastställdes. 

Röstlängd inför årsmötet gicks igenom – totalt 15+14=29 jaktlag, 16695 ha, 181 röster. 

  

Kallelse till årsmöte 2022-04-05 och huvudsakligt innehåll på respektive punkt inkl bilagor 

(motioner - A/D, B, C, E, F. Styrelsen yrkar bifall till A/D och B) gicks igenom. Kallelsen 

fastställdes som klar för utskick. 

Jesper informerar valberedningen om att styrelsen i sin helhet ställer sig till förfogande för 

omval – ingen har aviserat utträde. 

 

§ 3. Arbete med älgförvaltningsplan RÄSKO. 

Jesper presenterade Älgfrode daterad 2022-03-15 – förutsättningar samt avskjutning & 

prognos – och styrelsen fastställde densamma: 
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Jesper presenterade Älgskötselplan baserat på Älgfrode och styrelsens diskussioner och beslut 

vid föregående styrelsemöten då styrelsen arbetat med planen – se sammanfattning nedan: 
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Styrelsen beslutade att det framtagna förslaget på Älgskötselplan kan tas vidare i besluts-

processen för fastställande och skall planen presenteras på årsmötet. Spillningsinventering och 

Markägarsamråd samt samråd med ÄFOt skall göras innan älgskötselplanen slutligen kan 

fastställas. 

Styrelsen gick igenom den föreslagna tilldelningsplanen enligt nedan: 
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Styrelsen beslutade att sända Tilldelningsplan enligt ovan som bilaga i utskicket till årsmötet. 

 

§ 4. Övrigt. 

Det bjuds på kaffe/te och fralla vid årsmötet. Jesper kontaktar Nils-Erik för att ombesörja 

detta. 

 

§ 5. Nästa styrelsemöte. 

Mötesplan beslutades enligt följande i Höga Böke: 
2022-04-05, kl 19.00 – Årsmöte 
2022-04-05, direkt efter Årsmötet hålles konstituerande styrelsemöte 
2022-05-16, kl 18.30 

 

§ 6. Mötet avslutas. 

Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Karlshamn 2022-03-15 

Vid protokollet  Justeras 

 

Magnus Larsson, Sekr  Jesper Bengtsson, Ordf 


