PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 17 april 2016 kl 17.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Leif Hed, Tommy Westbergs, Lars Bång, Tom Björns och
Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
3. Mail från Peter Dahlbom, ordf Malungs östra - Venjans ÄFO på en
älgförvaltningsplan för 2016-2018 redogjordes samt Noltjärns inträde i
Dala-Järna nordvästra älgskötselområde
Malung östra / Venjans älgförvaltningsplan säger en avskjutning på ca 3 älgar
per 1000 ha.
Noltjärnslaget ansökan till Dala-Järna nordvästra älgskötselområde godkändes
och där säger älgförvaltningsplanen för kommande år 3,2 älgar per 1000 ha. Där
finns även ett mål om att höja tjurstammen. 15 lag ingår i det älgskötselområdet.
Planerna är inskickade men inte godkända än.
4. Slakthuset
Lars Nises har jobbat vidare med fläkten och fått fram lite information.
Taket som Tony ska fixa har vi inte fått något pris på ännu. Tommy frågar.
Tom kollar vad som gäller med bygglov och pris på takstolar.

5. Övriga frågor
 Antal deltagare per lag. Styrelsen kommer att lägga ett förslag på tak på
antal pers för lagen till årsmötet. Tanken med detta är att inte ett lag skall
dra iväg och bli hur många som helst medan något annat lag avfolkas.
 Älgfest. Förslag kom upp att ordna en älgfest för Äppelbo östra som
bifölls. Förslag på tidpunkt: Lördagen i All Helgona helgen. Jessica
ansvarar för detta.

 Skottpengar. Frågan lyftes kring om detta skall kvarstå och om det är dags
att omfördela skottpengarna. Förslag som skall diskuteras på kommande
möten är att ta bort fåglarna och öka på vissa andra djur.
6. Nästa möte
Söndagen 29 maj 2016 kl 17.00. Styrelse i Rågsvedens bystuga.
Årsmöte 11 juni 2016 kl 15.00. Styrelsemöte kl 14.00. Mötena äger rum i
Rågsvedens bystuga. Jessica ansvarar för annonsering av årsmötet.
9. Mötet avslutas

