PROTOKOLL FÖR MÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Rågsvedens Bystuga 29 maj 2016
Närvarande: Leif Hed, Tom Björns, Tommy Westbergs, Lars Bång och Jessica Geidnert

1. Genomgång av senaste protokollet
Gicks igenom och det uppdrag som gavs i föregående protokoll har fullföljts och redovisas nedan under
respektive punkt.
2. Slakthuset
På punkten i föregående protokoll om renovering och ev utbyggnad av slakthuset så har Tom kollat med
jordägarna om vi får göra detta. Ett avtal kommer att tas fram där ett område märks upp och det skrivs att
Äppelbo östra VVO får förvalta i förslagsvis 49 år så att föreningen kan göra saker utan att be om beslut.
Mötet tyckte att detta låter bra och avvaktar avtalsförslaget från jordägarna.
Tom har kollat upp priser för ev tillbyggnad som han redogjorde för. En överslagsberäkning av
materialkostnader gicks igenom. Den beräkningen visar att materialet för en utbyggnad hamnar på ca 165
000 :-. Räknar man med full arbetskostnad till detta så beräknas priset bli ungefär det dubbla, dvs ca
330 000:Styrelsen beslutade att göra en framställning till årsmötet gällande röstning om ev utbyggnad av slakthuset
och redovisa beräkningar avseende i tre alternativ. Där första alternativet i röstningen skall vara; Nej, jag
röstar inte för en tillbyggnad. Alternativ två; Vi köper materialet och hittar en lösning för att själva utföra
arbetet alternativt ges möjlighet att betala en summa extra i stället för att delta i arbetet (en avgift kommer
oavsett att behöva tas ut extra av medlemmarna oavsett om man hjälper till eller betalar ytterligare extra).
Det tredje alternativet; Vi köper in även arbetet och en ännu högre summa tas ut av medlemmarna. Detta
kan dock göras under flera år om medlemmarna så beslutar.
Om mötet röstar för en utbyggnad måste beslut tas om bygget skall göras i omgångar på flera år, med
förslagsvis endast gjutning av betongsula under år ett.
3. Lagstorlekar
Styrelsen kommer på årsmötet att föreslå ett maxantal för älglagen på 23 personer. Detta för att inte något
lag skall bli mycket större än övriga och något annat riskera att avfolkas. Nya ansökningar kan som vanligt
önska vilket jaktlag man vill tillhöra och bereds tillträde i mån av plats. Annars erbjuds plats i annat lag.
4. Karta fiskevårdsområde
Tom informerade att en ny fiskekarta tagits fram där man också passade på att rita in jaktområdena.
5. Genomgång av dagordning inför åsrmötet
Förberedelser gicks igenom på styrelsens förslag till ordinarie dagordning.

6. Nästa möte
Lördagen den 11 juni kl 14.00
7. Mötet avslutades

