PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 5 november 2017 kl 18.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Calle Holm, Lars Larsson, Lars Bång, Lars Nises Tom Björns, Robin
Karlsson, Jonny Sjögren, Åke Sjöström, Fredrik Tällberg och Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tom Björns
3. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lars Larsson och Lars Bång
4. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Rapport från respektive jaktlag från hittills genomförd jakt
• Hummelbergslaget - Har skjutit enligt tilldelning 3+3 och haft en god älgtillgång.
Vargobs i ordinarie jaktvecka på fredagen.
• Noltjärnslaget - 19 pers var med. God tillgång på älg. Bästa på många år. Skjutit enligt
tilldelning 3+3.
• Råbergslaget - Har skjutit 3 stora på ordinarie jaktvecka, plus en kalv under senare
jakt. Under första veckan såg det väldigt dåligt ut med kalv. Desto bättre med
observationer senare veckor. Väldigt mycket strul med skadskjutningar. 17 pers.
• Sågenlaget – Mycket stolpe ut. Skjutit 1+1 under ordinarie vecka. Vargobs i
Allhelgona helgen. Släppt flera stora älgtjurar. 11 personer jagade under ordinarie
jaktvecka.
6. Beslut kring vidare älgjakt detta år
Eftersom det fortfarande finns kvar jakt på kalv så beslutade mötet att vi fortsätter jaga kalv i
Hummelbergslaget och Noltjärnslaget som skjutit fullt på ordinarie tilldelning. För
Råbergslaget och Sågenlaget gäller fortfarande ordinarie tilldelning tills den är fylld och
därefter finns möjlighet att skjuta fler kalvar om det finns kvar i älgskötselområdet.
7. Bystugekalven
Är fortfarande oskjuten och det lag som fyllt ordinarie tilldelning och först skjuter en extra
kalv skall skänka den till bystugan. Om fler kalvar skjuts efter bystugekalven bestämmer
respektive lag själva.

Övriga frågor
• Robin tog upp frågan för Sågenlaget möjligheten att släppa den tilldelade
kvarvarande älgkon mot en liten pinntjur istället och Calle menade att balansen
mellan antalet obs på små tjurar och kor på Sågens område, men övriga menade
att när vi ingår i ett stort skötselområde så måste man se till det stora området.
Älgar rör sig på mycket större områden än Sågens jaktmarker. Äppelbo Östra
VVO brukar inte frångå den fördelning mellan kor och tjurar som kommer från
skötselområdet. Frågan avslogs.
• Diskussion kring skadskjutningar i lagen. Noltjärnslaget berättade vad de gjort
för att minska skadskjutningar drastiskt under de senaste åren. De går noga
igenom jaktreglerna varje år och pratar kring avstånd och yttre förutsättningar.
De har även tagit bort så många vägpass som möjligt då dessa ledde till många
dåliga skott.
6. Nästa möte
Ordinarie ordförande Leif lägger förslag via mail.
6. Mötet avslutas
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