PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 5 mars 2017 kl 19.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Lars Larsson, Lars Bång, Tom Björns, Leif Hed och Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lars Larsson och Lars Bång
3. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Slutlig rapport från respektive jaktlag över älgjakten
• Hummelbergslaget - Har skjutit enligt tilldelning 3+3 och haft en god älgtillgång.
• Noltjärnslaget - 19 pers var med. God tillgång på älg. Bästa på många år. Skjutit enligt
tilldelning 3+3 samt en kalv på efterjakt som skänktes till Rågsvedens
bystugeförenings årliga auktion.
• Råbergslaget - Har skjutit 3 stora på ordinarie jaktvecka, plus tre kalvar 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 samt en ko på
efterjakt. Vargobs i Allhelgona helgen. 11 personer jagade under ordinarie jaktvecka.
5. Genomgång av styrelseåtaganden från årsmötesprotokollet
Ett uppdrag gavs till styrelsen på årsmötet:
”Ställa frågan till de markägare som ev har jakträtter att upplåta om de är intresserade att
få sina kontaktuppgifter utlämnande till de som söker jakträtter”
Styrelsen skickar en skriftlig förfrågan till de markägare som ev har jakträtter att upplåta
och ber dem återkomma till styrelsen senast 16 mars.
6. Markägarregistret
Efter samtal med länsstyrelsen kom det till styrelsens kännedom att de fortfarande ligger
efter 3 år med uppdatering av markägarregistret. Då det under de tre senaste åren pågått
ganska stora förändringar inom markägandet i Äppelbo ser styrelsen ingen nytta med att
beställa ett markägarregister nu. Äppelbo Östra VVO har dock fortfarande rätten till
bidrag för att få ett nytt register även framförvarande år. Därför beslutade styrelsen att
avvakta ett år till för att se om länsstyrelsen hinner komma ikapp.

7. Älgskyttebanan
• Nytt elverk köptes in när det gamla gick sönder. Äppelbo Östra har dock ännu inte
fått sin del av fakturan ännu. Tom efterfrågar den för att få den på rätt jaktår.
• Frågan kring älgskyttebanans organisation bordlades på styrelsemötet 10 juli 2017.
Sedan dess har ingen ny information i ämnet tillkommit. Lars Larsson stämmer av
med Anders Stolpe som är kassör i den organisationen och hör om de kan komma och
informera om arbetet med banan och med ev önskemål och/eller arbetsuppgifter från
dem.
• 8. Slakthuset
Leif ska se över vinchen som gick sönder under jakten. Han tror att den går att laga så
ingen ny ska behöva köpas in.
9. Viltvård
Matning av rådjur sker på flertalet ställen på grund av snödjupet. Krossen som köptes in
för tre år sedan har nu tagit slut och pellets är inköpt. Hittills 21 säckar x 30 kg.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Nästa möte
18 mars kl. 19.00 i Rågsvedens bystuga
12. Mötet avslutas
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