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Motion från SVEASKOG – Styrelsens förslag till beslut
Sveaskog har inkommit med en motion till Arbrå Östra VVO-förening. Denna motion är
nästan identisk med den motion som kommit in från Holmen. De fyra punkter som Sveaskog
har med i sin motion finns också med i den från Holmen.
Vi föreslår att stämman får ta ställning till de fyra punkterna utifrån samma princip som vi
föreslår skall användas i motionen från Holmen. Det finns då tre alternativ till beslut och det
är att punkten beviljas, avslås eller anses besvarad om det är så att vi redan tillämpar det som
står i förslaget.
De synpunkter som finns för övrigt kring denna motion är desamma som vi tagit upp i vårt
förslag gällande motionen från Holmen.
1. Att stämman beslutar att följa avskjutningsreglerna enligt ÄSO-planen
Arbrå Östra VVO-förening lämnar inför varje jakt ett önskemål om avskjutning som
bygger på den älgskötselplan vi jobbar med sedan vi var eget ÄSO. Den bygger även
på Boda ÄSO:s älgskötselplan. Vi har därför under de år vi har varit med i Boda ÄSO
fått gehör för våra önskemål och det har vi naturligtvis rättat oss efter.
Styrelsens förslag: Punkt 1 anses besvarad.
2. Att älgjakt skall vara tillåten så länge avskjutningsmålet inom ÄSO inte är uppnått och
inom jakttidsramarna.
Som vi skrev redan i punkt 1 så arbetar vi med att se över det behov som finns
gällande avskjutning i VVO:t. Stämman tar beslut och i det beslutet som då blir det
önskemål som vi lämnar till Boda ÄSO ingår också +- 10%. Om målet är uppnått
tillåter vi ingen mer avskjutning även om det pågår avlysningsjakt inom ÄSO:t för
övrigt.
Styrelsens förslag: Punkt 2 avslås.
3. Att enskild medlem skall ha möjlighet att jaga älg även om det inte är fler
medlemmar som är intresserade eller har möjlighet att delta vid jakttillfället.
Våra stadgar säger att jakten skall bedrivas som gemensamhetsjakt. Det innebär att
kallelse till jakt alltid ska gälla sådan. Har kallelse utgått i enlighet med detta finns
ingen regel som säger något om lägsta antal. Finns en jaktledare på plats innebär det
att det är fritt fram att jaga.
Styrelsens förslag: Punkt 3 anses besvarad.
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4. Att upprätta ett system (ex SMS grupp) för snabb och enkel förmedling av tider och
platser för jakt. Kallelse till jakt kan ske av varje medlem genom jaktledare inom vvo
via sådan sms-grupp och sådan jakt betecknas som gemensamhetsjakt.
Sådana system (sms-grupp) finns i varje jaktlag och hanteras av jaktledarna. Enligt
våra regler för kallelse av jakt skall sådan skötas av jaktledarna efter diskussioner
med övriga jaktledare i lagen. Det är jaktledarna som bestämmer när jakt ska
bedrivas vid de tillfällen som inte beslutas på stämman. Vi tror inte att 120
medlemmar kan ta egna beslut om när jakt ska ske.
Styrelsens förslag: Punkt 4 avslås.

