Protokoll styrelsemöte Äppelbo Östra VVO 20201004
Närvarande: Fredrik Geidnert, Tom Björns, Leif Hed, Jessica Geidnert, Åke Sjöström, Fredrik
Tällberg, Tony Albinsson, Anton Ähdel

1. Mötet öppnas

2. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Fredrik Geidnert och Fresse Tällberg
3. Föregående mötesprotokoll
Punkten övriga frågor från årsmötesprotokollet gicks igenom.
Skjutebanegruppen gör slut på de pengar som finns kvar i deras kassa, därefter går
kostnaderna via vvo:s kassa.
4. Älgjakten 2020/2021
Söder om älven är tilldelningen samma som ifjol: 6 kor, 5 tjurar, fritt kalv. Norr om
älven 2 kor, 2 tjurar och fritt på kalv.
Lagfördelning:
Noltjärnslaget
2 tjurar och 2 kor
Sågenlaget
2 tjurar och 1 ko
Råbergslaget
1 tjur och 2 kor plus en till stor
Hummelbergslaget
1 tjur och 2 kor plus en till stor

Det är omgjort i jaktrapport.se. Nu finns det bara en rapport för hela vvo.
Tom står som ansvarig för norra och Leif för södra.
Vid registrering avskjutning måste man gå in och välja rätt ÄSO. Norr eller söder.
Älgobsen går inte att rapportera lag för lag för då skrivs det senaste lagets
rapportering över. Det får vi samla ihop och så får en person göra det för hela vvo.
Älgobsen sammanställer alla under hela veckan och sparar så sammanställer vi det
efter avslutad vecka.
5. Slakthuset
Frågan om kylaggregat har varit uppe under sommaren, men kraven på isolering av
rummet ansågs alltför omfattande för att det ska vara värt det. Funktionen
bedömdes ok utan att sätta in kylaggregat. Frågan lades därmed ner.
Sågenlaget kommer att slakta i Laxtjärn som de gjort tidigare. Det blir en bättre
logistik. I och med det minskar antalet djurkroppar också i slakthuset och då hålls
kylan bättre.

6. Övriga frågor
• Covid-19: Förhöjd disciplin skall råda under jakt och slakt pga Corona.
Endast ett lag vid slakthuset per gång.
Snuviga jägare skickas iväg.
De som inte vill närvara vid slakt pga smittorisk skall respekteras.
• Fördelning av kött. Styrelsen skall inte mer fördela kött efter beräknad
statistik. Styrelsen fördelar endast älgarna enligt tilldelning innan jakten och
sedan blir utfallet på kött som det blir beroende på om alla lag fyller sin
tilldelning eller inte.
7. Nästa möte
22/10 kl 18.00 i Rågsvedens Bystuga
8. Mötet avslutas

Leif Hed, Ordförande

Jessica Geidnert, sekreterare

Justeras:

Fredrik Geidnert

Fredrik Tällberg

