Protokoll styrelsemöte Äppelbo Östra VVO

Närvarande: Tom Björns, Lars Bång, Lars Larsson, Leif Hed, Jessica Geidnert

1. Mötet öppnas

2. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lars Bång och Lars Larsson
3. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom. Ett antal punkter med arbetsmoment som härrör till slakthuset kvartår
från föregående protokoll och kommer att åtgärdas efter vintern av nämnda
ansvariga i punkten. Punkten med högtryckstvätt ströks dock, då risken är stor att
den inte fungerar om den används för sällan. Eventuellt så kanske det går att hyra in
en under jaktveckan.
4. Summering av jakten i vinter
Noltjärnslaget – 3 stora 4 kalvar. En kalv mer än tilldelning. Väldigt lite älg på
jaktmarken under ordinarie jaktvecka och ända fram till dagens datum.
Hummelbergslaget – 4 stora (varav en kasserad) 2 kalvar. Väldigt lite kalvar under
jakten.
Sågenlaget – 2 stora och 2 kalvar.
Råbergslaget – 5 stora (varav en kasserad) och 3 kalvar. Mycket kor och kalv under
ordinarie jaktvecka.
5. Älginventeringen Malung Östra/Venjan
Ett första utkast har kommit av könsbedömning men styrelsen anser att de uppgifter
som skickats inte är användbara då det saknas information om vilket område som
resultatet avser. Är det totalen från hela inventeringen så är siffrorna extremt låga.
Eller om det bara är ett delresultat så kanske det inte är så uppseendeväckande
resultat. Det går i dagsläget inte att bedöma något med det material som inkommit.
Styrelsen avvaktar mer siffror.
6. Övriga frågor
• Styrelsen diskuterade hur slakthuset skall skötas i framtiden när alla fyra
lagen nu håller till i samma slakthus. Sågenlaget är så få så det blir svårt för
dem i dagsläget att sköta hela slakthuset själv så styrelsen beslutade att
Sågenlaget och Råbergslaget ansvarar tillsammans för slakthuset vart tredje
år och övriga lag har varsit år som vanligt.
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Uppdateringar ur markägarregistret: Tom har kollat med lantmäteriet och de
ligger fortfarande efter i uppdateringarna. De har endast kommit fram till
2015. Därför föreslår Tom att vi begär ut uppdaterat markägarregister tom
2015 och sedan får vi själva manuellt uppdatera resterande år efter listor
som vi får från lantmäteriet för att komma vidare med våra register. Styrelsen
beslutade att göra som förslaget ligger.
Uppdatering av jordägarna. De upplät sina jakträtter till VVO på 25 år och
eftersom det börjar närma sig slutet på den tiden (2020). Tom kollar med
Per-Erik om den frågan kan gå upp på nästa jordägares möte.
Tom rapporterade att kassan nu har stabiliserat sig igen i nivå tack vare att vi
sålt några älgar.
Leif kollar med bolagen när de nya kontrakten kommer om vi kan få längre
betalningstid på arrendena för att hinna få in jaktkortsintäkterna och på så
sätt få ett bättre kassaflöde.
GDPR. Styrelsen började i höstas att se över actionpunkter för att följa GDPR
och arbetet gicks igenom och fortsätter för att säkerställa säkerheten
ytterligare.

7. Nästa möte
28 april kl 16:00 i Rågsvedens bystuga.

8. Mötet avslutas

Leif Hed, Ordförande

Jessica Geidnert, sekreterare
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Lars Bång

Lars Larsson

