PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 25 oktober 2015 kl 17.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Leif Hed, Lars Larsson, Åke Sjöström, Lars Nises, Tom Björns,
Tommy Westbergs, Lars Bång, och Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna. Sågenlaget valde att avstå den kalv
som Hummelbergslaget skulle ge till dem och istället skänktes den till bystugan.
Råbergslaget gav den stora älgen till Hummelbergslaget levande, dvs de får
skjuta den själv.
3. Avskjutning 2015
Avskjutning under första jaktveckan:
 Noltjärnslaget 3 stora + 3 kalv (Kvar att skjuta: 0st)
 Råbergslaget 2 stora + 3 kalvar (Kvar att skjuta: 1 stor)
 Sågenlaget 1 stor och 1 kalv (Kvar att skjuta: 1 stor + 1 kalv)
 Hummelbergslaget 4 stora + 3 kalv (Kvar att skjuta: 1 stor)
Älgobsen är svagt vikande på Malung Östra-området och Fredriksbergsområdet.
Grundtanken i älgskötselområdet gällande avskjutningen är att det skall skjutas
50% vuxna och 50% kalv. Dessutom framgår att kalvtilldelningen i
älgskötselområdet i princip är fri. Dock fick Äppelbo Östra i år två kalvar
mindre i grundtilldelningen än i fjol. I år var det totalt 10 stora och 8 små (ifjol
10 stora, 10 kalv). Detta var vid efterfrågan hos älgskötselområdet en miss vid
grundtilldelningen.
Med anledning av detta och på grundval av att kalvtilldelningen är fri, beslutade
styrelsen att tilldela Råbergslaget och Hummelbergslaget en varsin kalv till i
avskjutning för träning av älghundar.
Sågenlaget har kvar på ordinarie tilldelning och får därför ingen extra
tilldelning.

4. Noltjärnslagets ansökan till Dala-Järna Nordvästra älgskötselområde
Det tidigare beslutet att även Noltjärnslaget skall ansöka om medlemskap i
aktuellt älgskötselområde skall nu påbörjas. Lars Bång kontaktar ordförande för
älgskötselområdet för att anmäla intresse.
En styrgrupp skall skapas för att driva frågan i samråd med Äppelbo Norra vvo.
Den skall bestå av Leif, Lars Bång och Tom.
5. Slakthuset
 Golvet i slakthuset behöver målas. Frågan tas upp nästa sommar.
 Fläkten skall bytas. Lars Nises tar tag i frågan. En steglös fläkt är
önskvärt.
 En extra balk för att kunna ta hand om två älgar som kommer in samtidigt
är önskvärt och görs i såfall tillsammans med det utskjutande taket.
 Ett utskjutande tak från slakthuset är fortfarande aktuellt och på gång.
 De nya hängkrokarna är inlämnade för finish.
 Tom har gjort en checklista för slakthuset.
 Tom pratar med Mats-Erik om att planera den ruffa ytan vid sidan av
slakthuset så att det går att slå gräs där och hålla undan sly.
6. Övriga frågor
 Tommy Westberg och Lars Nises varslade valberedningen om avgång till
årsmötet.
 Uppdatering av viltvårdsområdet – under 2016 skall vi ansöka ur
viltvårdsfonden för att få pengar till uppdatering av viltvårdsområdet.
 Äppelbo Östra har i år kyrkkaffet. Noltjärnslaget, Råbergslaget och
Hummelbergslaget skickar två personer var.
7. Nästa möte
31/1 2016 kl 17.00. Styrelse och jaktledare. Mötet äger rum i Rågsvedens
bystuga.
9. Mötet avslutas

