PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 27 September 2015 kl 17.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Leif Hed, Lars Larsson, Åke Sjöström, Lars Nises, Tom Björns,
Tommy Westbergs, Pertti Harjunpää, Lars Bång, Fredrik Tällberg och Jessica
Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna. Frågan har gått till Tony Albinsson
två gånger om ett snedtak et, men han har inte hunnit ännu. Tydligt besked skall
ges till Tony så att han kan lägga in det i sin planering.
Galgar måste inköpas. Tom tog ansvaret för detta.
Tältet skall ha öppna gavlar för att motverka kondens.
3. Tilldelning 2015
Tilldelningsbesluten att skjuta älg är följande:
 Noltjärnslaget 3 stora + 3 kalv
 Sågenlaget 2 stora + 2kalv
 Råbergslaget och Hummelbergslaget fick vardera 4 stora + 3 små
Köttdelning:
Eftersom inte jaktlagen vill dela tillsammans uppstår risker för orättvisa bland
hur stor mängd kött de olika lagen kan få efter avslutad jakt. För att motverka
detta togs ett fördelningsbeslut av styrelse och jaktledare att:
Skjutna älgar skall hängas enligt nedan per lag för att få så lika mycket kött som
möjligt:
 Noltjärnslaget
3 stora + 3 kalv
 Hummelbergslaget
5 stora + 2 kalv (Hummelbergslaget ger en
skjuten kalv till Sågenlaget)
 Råbergslaget
3 stora + 3 kalv (Råbergslaget ger en stor
skjuten älg till Hummelbergslaget)
 Sågenlaget
2 stora + 3 kalv
Röstning har skett under mötet hur köttfördelningen skall gå till i år. Majoriteten
röstade för förslaget att Råbergslagets första skjutna stora älg hängs över till

Hummelbergslaget och Hummelbergslagets första skjutna kalv hämtas av
Sågenlaget. Älgen som överlämnas skall vara urtagen och flådd. Skottskador etc
får mottagande lag göra på sitt vis.
4. Lagstorlekar 2015
 Noltjärnslaget
 Hummelbergslaget
 Råbergslaget
 Sågenlaget

16 st
21 st
15 st
12 st

5. Inrapportering av avskjutning för de tre lagen som ingår i Säfsen/Nås
älgskötselområde
Skall ske lagvis. Inloggning på jaktrapport.se
På Säfsen/Nås älgskötselområde.
Lösenord:
 Hummelbergslaget
vakern1
 Råbergslaget
vakern2
 Sågenlaget
vakern3
6. Byte av jaktledare i Sågenlaget
På förekommen anledning av allvarligt misskötsel av nuvarande post krävs att
ny vice jaktledare snabbt tas in trots att årsmöte redan hållits.
Ordinarie jaktledare Ingemar Thulin
1:e vice jaktledare
Anders Gradin
2:e vice jaktledare
Robin Karlsson
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor
8. Nästa möte
25/10 2015 kl 17.00. Styrelse. Mötet äger rum i Rågsvedens bystuga.
9. Mötet avslutas

