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Ä L G M Ö T E  2 0 1 2  0 8  2 8  
GARPENBERGS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

Vid årsmötet registrerades 29 representerade jaktlag som hade utsett en person som 
representant. För varje påbörjad 500ha registrerad jaktmark erhölls stadgeenligt en röst. 
Karin Perers hälsade på Åsgarns Bygdegårdsföreningns vägnar välkomna till möteslokalen. 

PROTOKOLL 

1. Mötet öppnades av Ordförande Jan Henriksson 

2.  Mötet utsåg Anders Flodström att som mötesordförande leda 
stämmoförhandlingarna 

3. Ulf Swensson utsågs att föra protokoll 

4. Att justera protokollet utöver mötesordförande uppdrogs Ola Josefsson och  
Bertil Olsson. Justeringsmännen gavs uppdrag att agera rösträknare vid behov 

5. Mötet förklarade att kallelse skett i behörig ordning och att stämman är 
beslutsmässig. 

6. Dagordningen godkändes med justering av en saknad punkt för justering av 
röstlängd. Denna gavs namnet ”6:B Justering av röstlängd”. 
Noterades frågor att avhandla under punkten ”Övriga frågor”  
 
6:B Röstlängden som användes bestod i det närvaroprotokoll som upprättades i 
samband med ankomst och utkvittering av möteshandlingar. Godkändes av mötet. 

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse lästes upp av Ulf Swensson och 
beslutades läggas till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse ( Anders Flodström och Leif Öster) lästes upp av Anders 
och lades till handlingarna. 

9. Kassörens (Ulf Kronander) redogörelse lästes upp  och godkändes.  
Ulf Kronander betonade vikten av att betala alla avgifter i tid då det kostar 
många timmar att jaga in pengarna via telefon! 

10. Beslutades att årets resultat förs till kommande års resultaträkning. 

11. Mötet förklarade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 

12. Efter röstning beslutade mötet att stadgejustering i enlighet med förelagt förslag skall 
ske. Röstningen ”FÖR” gav mer än 2/3 av röstetalet och fler än 50% av 
röstberättigade var närvarande vilket enligt stadgarna krävs för att beslut på ett möte 
räcker för ändring. Nya lydelsen : 

 §7. Styrelse 
Styrelsen består av en representant från vardera  LRF och de ingående 
områdena By, Folkärna, Grytnäs, Garpenbergs Älgjaktlagsförening och 
Garpenbergsområdet. Bland dessa utses en ordförande.  
Respektive område utser en representant till styrelsen. 
Roger Jansson ifrågasatte områdesindelningen och ville att styrelsen skulle se över  
gränsdragningarna. Han föreslog en geografisk indelning med vardera ca tusen ha. 
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13. Val av styrelsemedlemmar:  
Jan Henriksson och Mats Esselin som stod i tur att avgå omvaldes för kommande 
tvårsperiod. (Valberedningens förslag) 

14. Jan Henriksson omvaldes till föreningens ordförande för kommande verksamhetsår 
(Valberedningens förslag) 

15. Att revidera föreningens räkenskaper uppdrogs till Anders Flodström och Leif 
Öster. Till revisorsuppleanter utsågs Per Erik Sjöström och Bengt Olof Andersson.  

16. Valberedningens sammansättning ändras då Roger Jansson avsagt sig omval. 
Ersättare är Bo Johansson. Anders Lundberg är sammankallande. 

17. Anmälan om förändring av älgskötselområdets, eller av något i detta ingående 
jaktområdens omfattning. 
a-Stigvägen har tillförts 430ha frånVästanbergs JL. Har nu 1.552ha 
b-Västanbergs JL har en minskadd areal med 430ha. Har nu 517ha 
c-Nyström Tommila har justerad areal från 150ha till 183ha. 
d-Norra Strandmora har justerad areal från 437 ha till 467ha  
(Skrivfel som rättats till efter mötet. Fel areal var angiven. Sekreterarens kommentar) 
e-Ingelsbo har justerad areal från 673ha till 573ha 
f-Dormsjö har som nytt lag 100ha (mark från Ingelsbo) 
g-Nytt lag Agne Forslund 20ha 
h-JL Forslund byter namn till Andreas Forslund   
i-Fallets JL tillförs 111ha från Lerhyttan, och arrenderas av Sveaskog, får nu totalt 
1 341 ha. 

18. Inga nya jaktlag har anmält anslutning. 

19. Praktisk älgförvaltning, inventeringar och skadeförebyggande åtgärder 
-Spillningsinventeringen diskuterades och mötet ansåg att det är bristfälligt att inte 
antalet rutor som inventeras kan ge tillförlitligt besked om resultat nedbrutet på 
respektive ÄSO  
-Livmodersundersökningarna är inte klara och Ulf Swensson utlovade att dessa skall 
redovisas på hemsidan då de är klara. Antalet inlämnade livmödrar är för litet för att 
statistiskt säkerställt resultat. Under 2012-13 kommer ingen undersökning av livmödrar 
att ske. 
-I Älgförvaltningsområdets regi kommer en kurs i åldersbestämning av tänder att 
anordnas 

20. Fallavgifter 2012-2013 
Länsstyrelsen i Dalarna har angett att fallavgift för vuxe älg är 700kr och för kalv 
skall 150 kr betalas.  
På GÄSO´s konto skall fallavgifter och arealbidraget med 10 öre/ha vara till 
handa senast den 11 mars 2013.  
(Sanktioner mot eftersläpande jaktlag kan komma att ske. I kassörens arbetsuppgift 
ingår inte inkassoarbete) 

21. Älgskötselplan 2012-2014 som sammanställts av styrelsen och godkänts av 
Länsstyrelsen Dalarna beslutades godkänd av mötet. 
Ett flertal synpunkter om tilldelning framfördes. 

22. Inga motioner var inlämnade förutom den av Åke Berglund begärda översynen av 
stadgarna betr. Sveaskog som behandlades under punkten 12. 
 
Mötet ajournerades för att dricka kaffe och äta smörgås. Kostnaderna för lokal och förplägnad 
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belastas föreningens kassa.  
 

23. Mötet återupptogs och Jan Henriksson läste upp årets Jakt PM för älgjakten. Mötet 
godkände årets PM 

24. Beslut om avgifter i enlighet med stadgarnas §17. 
Mötet biföll Styrelsen förslag om oförändrade avgifter. 

25. Justering av lista över jaktledare. Ulf Swensson framförde vikten av att alla ändringar 
av jaktlagens uppgifter för jaktledare meddelas  ( u@svensson.as ) 

26. Övriga frågor anmälda under punkten 6 
-Stigvägen, Anders Flodström, vill ändra stadgarna till att Älgmötet skall hållas innan 
den 16 augusti för att kunna ligga före respektive delområdes möten och eventuella 
deltaganden i septemberjakten.  
Beslutades att inte ändra stadgarnas datum men att styrelsen så långt det är möjligt 
skall beakta önskemålet. 
 -Styrelsen önskar rätt att ur föreningens kassa bekosta smörgås i samband med 
styrelsemöten som hålls kvällstid. Mötet biföll önskemålet. 
-SMS kedja för rovdjursmeddelande önskas allmänt. Mötet uppdrog till styrelsen att 
anordna. 
-Mötet biföll önskemålet om rekommendation till samtliga jaktlag att: 
”Hund som förföljt älg in på annat jaktlags mark skall kunna kopplas, om möjligt, 
för att sedan ringa hundförare angiven på hundens utrustning för att denne skall ges 
möjlighet att åka in på marken och hämta sin hund.”  
-Föreslogs att låta utrusta hund med ”signalväst” för att förhindra förväxling med 
varg. 
-Rekommenderades att lägga ut sand på strategiska skogsvägar för att avläsa ev. spår 
efter rovvilt. (Valla och Fallet har gjort detta) 
Åke Berglund rapporterade om kända föryngringar och statusen beträffande varg i 
området. ”Vi har ingen fast etablering inne i området men ett flertal genomströvande 
vargar och föryngringar tätt intill oss” 
-Drevprov för Småhundar. Taxklubben söker mark för prov den 2 november och då 
det är problem att finna vargfritt område lämnas önskemålet vidare till jaktlagen. 
(Kontakta Karl Gustav Andersson 0226-306 86    070-681 38 40 för besked) 

27. Mötet avslutades 
 

 
Ulf Swensson/sekreterare     Anders Flodström/mötesordförande 

 

 

Ola Josefsson/justeringsman     Bertil Olsson/justeringsman 
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