
RINGAMÅLA ÄLG & KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE 

  
 

Protokoll från extra årsmöte 2019-03-05 i Högaböke Bygdegård 

 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkomna och öppnade mötet. 
 

 

 

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

ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare. 

 

Jesper Bengtsson valdes till ordförande och Andreas Eriksson valdes till sekreterare för mötet. 

 

Nils-Erik Svensson och Jens Nilsson valdes att jämte ordförande justera protokollet och 

tillika vara rösträknare. 
 

2. Upprättande av röstlängd. 

 

Röstlängden gicks igenom, 12 jaktlag var närvarande med sammanlagt 91 röstet av totalt 186 i 

området. 

 

 

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

 

Beslutades att kallelse skett på rätt sätt. 
 

4. Fastställande av dagordning. 

 

            Den utsända dagordningen godkändes.  
 

5. Beslut om samgående Ringamåla- Mörrumsån. 

 

Mötet beslutande om ett sammangående mellan Ringamåla och Mörrumsåns Skötselområde. 

 

6. Beslut om stadgar för det sammanslagna skötselområdet. 

 

Mötet beslutade anta de stadgar för föreningen som presenterat på tidigare möten samt 

skickats ut till alla medlemmar. 

 

7. Beslut om övriga regler för samgåendet. 

 

Mötet beslutade anta förslaget för övriga regler för föreningen som presenterat på tidigare 

möten samt skickats ut till alla medlemmar. 

 

 

8. Val av ordförande i skötselområdet och styrelsen på ett år. 

 

Mötet valde Jesper Bengtsson till ordförande på ett år. 



9. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

 

Till ledamöter på två år valde mötet Nils-Erik Svensson, Mikael Olsson samt Andreas 

Eriksson. 

 

Till ledamöter på ett år valde mötet Bengt Olofsson, Joel Olsson samt Claes Hallström. 

 

Till suppleant på två år valdes Bengt Eriksson. 

 

Till suppleant på ett år valdes Arne Karlsson. 

 

10. Val av två revisorer och en suppleant. 

 

Till revisorer på ett år valdes Jonas Bengtsson och Göran Torstensson. 

 

Till revisorssuppleanter på ett år valdes Thomas Pettersson och Bror Johansson. 

 

11. Val av valberedning. 

 

Till valberedningen valdes Alf Blåder sammankallande, Peter Truedsson, Jens Nilsson samt 

Mats Ottosson. 

 

12. Behandling av inkomna förslag. 

 

Inga inkomna förslag. 

 

13. Anmälan om förändringar av skötselområdet eller av något i detta ingående 

jaktområdens omfattning. 

 

Inga förändringar. 

 

14. Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

 

Inga nya jaktlag. 

 

15. Fråga om skötselplan för älg. Ny plan ska göras. Plan för arbetet. 

 

Ny skötselplan skall göras, avvaktar resultat från spillningsinventering samt utfall på Svensk 

Naturförvaltnings utredning. 

Förslag till skötselplan arbetas fram av styrelsen och skall vara ÄFO tillhanda under maj 

månad för att därefter skickas till länsstyrelsen. 

 

16. Beslut om det antal älgar som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i 

skötselområdet ingående jaktlagen. Måste anstå till dess att ny skötselplan färdigställts. 

 

Avvaktar med beslut till punkt 15 är klar, beslut anstår till höstmötet. 

 

17. Fråga om skötselplan för kronvilt. Ny plan ska göras. Plan för arbetet. 

 

Ny skötselplan för kronvilt tas fram av styrelsen skickas därefter till Länsstyrelsen. 

 

18. Beslut om det antal kronvilt som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i 

skötselområdet ingående jaktlagen. Måste anstå till dess att ny skötselplan färdigställts.  

 

Beslut anstår till höstmötet. 



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

 

Beslut om att använda Jaktvakt framåt fattades, styrelsen tar fram ett förslag till upplägg runt 

jaktvakt till höstmötet. 

 

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

 

Anslår till höstmötet. 

 

21. Praktiskt viltvårdsarbete, spillningsinventering, skadeförebyggande åtgärder. 

 

Spillningsinventering 13-14 april 2019. Norra delen av området rapporterar i vanlig ordning 

till Jesper Bengtsson senast 14/4, ansvariga för resp. ruta i södra delen av området rapporterar 

i vanlig ordning till Andreas Eriksson senast 14/4 som sammanställer södra delens resultat och 

vidarebefordrar det till Jesper Bengtsson. 

 

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

punkt 21. 

 

Styrelsen förslag är att sänka medlemsavgiften från 300 till 200sek, möte beslutade så. 

 

Utköp av felskjutet vilt bestämdes till 45sek / kg. 

 

Fällavgift vuxen älg 1000sek, älgkalv 100sek, enl. länsstyrelsens kost. 

 

Fällavgift kronvilt 100sek. 

 

Avgifter skall vara betalda senast 15 mars till bankgiro för resp. norr – söder. 

 

 

23. Beslut om övriga avgifter. 

 

Inga övriga avgifter. 

 

24. Diskussion om inrapportering av fällt övrigt vilt. 

 

Inrapportering av fällt vilt tom. 30/6 rapporteras på avsedd blankett till Peter Truedsson för 

norr resp. Bengt Eriksson för söder senast 15/7. 

 

25. Övriga frågor. 

  

Johan Petersson får uppdraget att avsluta Mörrumsåns hemsida, Johan tar kontakt med Nils-

Erik Svensson för överförande av information till Ringamålas hemsida. 

 

Genomsam kontaktlista skall upprättas, styrelsen tar sig an uppdraget. 

 

Tidplan för ekonomisk sammanslagning skall sättas på kommande styrelsemöte. 

 

26. Mötet avslutas 

 

Jesper Bengtsson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
  

 

 

  



Vid protokollet   Justeras    

 

 

Andreas Eriksson  Nils-Erik Svensson  Jens Nilsson 

    

 

   Jesper Bengtsson ordf. 
 

  

 

 

     

 

     

  


