
Ringamåla älg- och kronviltskötselområde. 

 

Protokoll från älgmöte 29 september 2021.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2021 års älgmöte. 

  

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

 ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare. 

 

För mötet valdes Jesper Bengtsson till ordförande och Christopher Janhall till 

mötessekreterare.  

Peter Truedsson och Göran Rudolfsson valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 2. Upprättande av röstlängd. 

 

20 av 30 jaktlag befanns närvara, motsvarande 138 av 177 röster 

 

§ 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

 

Konstaterades att kallelse skett på rätt sätt.  

 

§ 4. Fastställande av dagordning. 

 

Den utsända dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse upplästes och godkändes, se 

bilaga 1. Värt att notera är utvecklingen i spillningsinventeringen som visar att 

antalet älgar/1000ha har minskat radikalt. 

 

§ 6.  Revisorernas berättelse. 

 

 Resultat- och balansräkning presenterades av Jesper Bengtsson, bilaga 2. 

 

Revisorernas berättelse upplästes av Jonas Bengtsson. Revisorerna 

rekommenderade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 

2020, se bilaga 3 

 

§ 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

 

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes, se bilaga 2 

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 



Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2020. 

 

§ 9. Val av ordförande till nästa årsmöte. 

 

Omval på Jesper Bengtsson föreslogs och valdes av mötet. Jesper tackade för 

förtroendet.  

 

§ 10 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen tills nästa årsmöte 

 

Omval på 2år föreslogs för följande ledamöter: Andreas Eriksson, Nils-Erik 

Svensson och Mikael Olsson. Nyval på 1år för ledamot Magnus Larsson. Nyval 

av suppleanter: Julius Jeppsson på 1år och Mats Ottosson på 2år.  

Samtliga ovan nämnda funktionärer valdes av mötet.  

 

§ 11 Val av två revisorer och två (som blev en på mötet) suppleant 

 

Valberedningen föreslog omval på Jonas Bengtsson och Tomas Pettersson 

(tidigare suppleant). Mötet diskuterade om det räcker med endast en suppleant, 

mötet beslutade att välja en suppleant. Peter Bohlin föreslogs av mötet. 

Samtliga ovan nämnda funktionärer valdes av mötet. 

 

§ 12 Val av valberedning 

 

 Mötet föreslog omval av Alf Blåder och nyval på Robert Wållgren och Johan  

                      Bergholtz. Samtliga ovan nämnda funktionärer valdes av mötet. 

                       

§ 13 Behandling av inkomna förslag 

 

Inga förslag inkomna 

 

§ 14 Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående 

jaktområdens omfattning 

 

Jesper Bengtsson informerade om byten mellan jaktlag 

- Lag 32 återkommer med 499ha 

- Lag 30 lämnar 

Interna förflyttningar  

- Areal Lag 11 övertar 563ha från lag 12 

- Areal Lag 32 övertar 499ha från lag 29 

 

§ 15 Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

                      Lag 32 valdes in av mötet. Jesper hälsar Lag 32 välkomna 

 

§ 16 Fråga om älgskötselplan. 

 

 Skötselplanen är endast muntligt godkänd från Länsstyrelsen, Den är på 8st 

vuxna och 9st kalvar. Ny plan kommer att tas fram under våren 2022. Det är 

därför viktigt att alla fasighetsändringar kommer med till nästan år. Februari 

jakten är borttagen, men det finns möjlighet att söka skyddsjakt på kalv. En 

eventuell ansökan om skyddsjakt hanteras av styrelsen.  



 

§ 17 Borttagen 

 

§ 18 Jaktvakt. 

 

 Kommer att användas som tidigare, Jesper berättar om nya funktioner i jaktvakt 

som är knutna till Wehunt appen. Det går bland annat att rapporterna in övrigt 

vilt, detta kan ske löpande. Det går även att rapporterna älgobsen.  

  

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

 

 Kontrollanter utsågs. Följande är kontrollanter: Alf Blåder, Daniel Olsson, 

Mikael Olsson och Peter Truedsson. 

 

§ 20 Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder. 

 

Datum för räkning av spillningshögar är fastställt till 9-10 april. Jaktlagen 

ombeds att inrapportera resultatet den 14 april på e-post till Jesper Bengtsson för 

norra området och till Andreas Eriksson för södra området. Rutorna ska rensas 

under november månad. Alf Blåder vill ha in höger och vänster käke samt 

framtänderna, RENA och rensade. Lägg käkarna i en påse märkta med jaktlag, 

viltart, slaktvikt och vilken fasighet djuret sköts. Magra och utmärglade älgar 

ska det tas CVD-prov, kontakta Alf Blåder så hjälper han till med detta.  

 

§ 21 Beslut om avgifter. 

 

 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften samt felskjutningsavgiften för år 2021 

ska vara oförändrade. 200kr i medlemsavgift och 45kr/kg för felskjutning. 

Beslutades på mötet 

 

 Fällavgift ska följa länsstyrelsen 1 000 kr för vuxen älg och 100 kr för kalv.  

 

§ 22 Beslut om övriga avgifter 

 

 Inget att notera 

  

 

§ 23 Diskussion om ny älgförvaltning 

 

 Till nästa år vill styrelsen att jaktlagen diskuterar ett antal frågor, bland annat: 

 Regler kring älgjakten 

 Jaktstart 

 

§ 24 Inrapportering av övrigt fällt vilt. 

 

 Peter Truedsson meddelar att han tar emot redovisning av övrigt vilt löpande. 

Senast 15 juli ska samtliga jaktlag ha redovisat. Viktigt att komma ihåg är att 

man antingen rapportera till Peter eller via Jaktvakt. Man kan inte blanda 

rapporteringssätt. Det är rekord i antalet skjutna vildsvin, ca 490st för hela 

området. All jaktlag uppmanas att rapportera in observationer på lo-djur. Varg 



frågan dyker upp och om det skulle komma in varg i vårt område kan vi skicka 

ut snabb info via jaktvakt.  

 

§ 25 Övriga frågor. 

 

 8-taggar hittad död, ingen dödsorsak fastställd, möjligen har älgen fått i sig 

idegran.  

                       

                      Peter Bohlin undrar över hemsidan och uppdatering kring den. Alla uppmanas 

att skicka in material till Nils-Erik så lägger han ut det på hemsidan.  

                         

                      Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31/12.  

                       

                      Jonas Bengtsson berättar om lyckad satsning på samjakt på vildsvin. Datum för 

samjakter är 30/10, 28/11 och 8/1-21. Dessa datum kommer att läggas ut på 

hemsidan. Alla jaktlag uppmanas att delta. 

 

§ 26 Ordföranden avslutade mötet. Därefter serverades frallor och kaffe/te, som 

avnjöts i god stämning.  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Christopher Janhall  Peter Truedsson Göran Rudolfsson

  

 

 

Jesper Bengtsson 

 

  

 

 

   

 

 

 


