PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Måndagen den 27 september 2018 kl 20.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Lars Larsson, Lars Bång, Tom Björns, Leif Hed, Fredrik Geidnert, Fredrik
Tällberg, Åke Sjöström och Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lars Larsson och Lars Bång
3. Föregående mötes protokoll
Som var årsmötesprotokollet. Gicks igenom och lades till handlingarna. Påminnelse om
beslut från mötet:
• Bystugkalven – nytt förfarande i år: Råbergslaget, Noltjänrslaget och
Hummelbergslaget skall vardera skänka 10 kg köttfärs i 500g-påsar samt 5 kg stek
per lag.
• Älgfesten blir lördagen i All Helgona helgen. Annons skall ut i Vansbrobladet
• Det är Äppelbo Östras tur att stå för kyrkkaffe. 2 personer per jaktlag utses.
4. Tilldelning
Noltjärndslaget
Hummelbergslaget
Råbergslaget
Sågenlaget

3 vuxna + 3 kalvar
2 kor + 2 tjurar + 3 kalvar
2 kor + 2 tjurar + 3 kalvar
1 ko + 1 tjur + 2 kalvar

5. Fördelning av döda älgar
När levande tilldelning av älg bestäms så utgår styrelsen ifrån viltvård och en jämn
fördelning utifrån tillgång på älg samt jaktyta. Därför beslutades om tilldelning av älg
per lag enligt punkt 4.
När det sedan kommer till att fördela ev kött av fällda älgar så krävs en annan
fördelning eftersom jaktmedlemmarna i lagen i Äppelbo Östra hittills inte varit villiga
på att dela köttet gemensamt efter avslutad jaktvecka vilket skulle ge en helt likställd
fördelning.
Styrelsen har här sett till antalet medlemmar per lag och räknat på en snittvikt baserad
på 5 års statistik bakåt på fällda älgar och beslutat att för att man som jägare skall få
förutsättning till en så likställd köttmängd som möjligt oavsett vilket jaktlag man
tillhör och eftersom alla medlemmar betalar lika mycket för jaktkortet så har styrelsen
beslutat att Sågenlagets andra stora älg som fälls samt den fjärde stora älgen som
Råbergslaget fäller skall säljas och intäkterna tillfalla Äppelbo Östras kassa.
Intresse från lagmedlemmarna skall tas upp av jaktledare på det inledande mötet
söndagen före jaktstart i respektive lag. När älgarna är skjutna sker lottning.

För att ta hand om dessa två älgar som skjuts till förenings fördel skall en ersättning på
500 kr per lag utgå till det lag som fällt och tar hand om älgen till den hänger i
slakthuset.
6. Fri kalvavskjutning under första ordinarie jaktvecka
Under ordinarie jaktvecka är kalvavskjutningen helt fri och rekommendation finns att
skjuta så många kalvar som möjligt, särskilt om de anses vara onormalt små.
Efter ordinarie jaktveckas slut skall en avstämning ske på nästa möte hur kalvjakten
har varit och om fri avskjutning skall fortgå om möjligheten fortfarande finns.
7. Övriga frågor
En uppmaning från kassör Tom Björns kom till jaktledarna om att påminna och
informera i jaktlagen om att även om jaktkortet inte behöver vara betalt förrän 1
september så måste det betalas tidigare för de som går ut och jagar småvilt innan 1
september. Man måste alltid ha ett giltigt jaktkort.
8. Nästa möte
Måndagen den 15 oktober kl 19.00 på Finngårdarna 1.

9. Mötet avslutas

Leif Hed, Ordförande

Jessica Geidnert, Sekreterare

Justeras:

Lars Bång

Lars Larsson

