PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 28 mars 2017 kl 19.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Leif Hed, Lars Larsson, Lars Bång, Tom Björns, Ingemar
Thulin, Anders Gradin och Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
3. Jaktledare i Sågenlaget
Styrelsen redogjorde för de punkter de anser att jaktledaren i Sågenlaget brustit:
• Den information som styrelsen givit i uppdrag till jaktledarna att föra fram
till laget har inte genomförts.
• När inte jaktledare eller vice jaktledare kan delta på de möten som de är
kallade till, skall de skicka en annan representant, vilket inte gjorts.
• Den felaktiga korrespondensen från Sågenlagets ordinarie jaktledare till
Bergvik skogs VD om att Äppelbo Östra VVO hade stoppad jakten, var
en ren lögn och förtal av VVO. Dessutom att välja att föra fram den
lögnen genom att gå förbi både Äppelbo Östra VVO:s styrelse samt
Bergviks kontaktperson i området anses av styrelsen som kränkande.
Mailet bifogas protokollet.
Ordinarie och vice jaktledare i Sågenlaget diskuterade och framförde att en del
av punkterna kan bero på olika tolkningssätt, vilket styrelsen lyssnade på men
inte biföll.
Styrelsen står fast vid beslutet att förtroendet för ordinarie jaktledare är förverkat
och förslag på ny ordinarie jaktledare emotses till årsmötet från Sågenlaget.
Styrelsen föreslog att vice jaktledare tar ordinarie jaktledarroll, men överlåter till
Sågenlaget att komma med förslag.

4. Övriga frågor
• Leif informerade att det finns saltsten vid slakthuset att hämta.
• Lantmäteriet kommer inte att genomföra en markägarförteckning. De har
slutat att göra sådana åt föreningar. Styrelsen avvaktar ny information om
andra vägar att få tag på förteckningen.
5. Nästa möte
Söndag 7 maj 2017 kl 17.00. Mötet äger rum i Rågsvedens bystuga.
6. Mötet avslutas
Mail till Bergvik Skog från jaktledaren i Sågenlaget.

________________________________________________________________
Från: Ingemar Thulin [mailto:ingemar.t@hotmail.com]
Skickat: den 5 december 2016 9:03
Till: Elisabet Salander Björklund
Ämne: Viltvårdsområde stoppar jakt.

Hej Elisabet.
Vi är ett litet jaktlag som ingår som ett av fyra stycken i ett Äppelbo östra vvo. Vi har nästan
uteslutande skogsmark tillhörande Bergvik Skog AB.
Nu är det andra året i rad som styrelsen i vvo, aktivt motarbetar Älgskötselområdes beslut.
Genom att förbjuda jakt inom vvo. När skötselområdet beslutat om avlysningsjakt.
Som tidigare tjänsteman inom SCA och även privat Skogsägare blir jag bestört när sådana
beslut tas.
Om det nu varit så att det inte funnits älg på området hade jag väl kunnat förstå beslutet.
Men föregåend helg observerade vi 12 älgar inom området. De tallungskogar Bergvik har
inom vårt jaktområde far mycket illa av denna koncentration av älg.
Men tyvärr så har det lagts ett jaktförbud av Äppelbo Östra vvo.
Jag vill ge denna upplysning till er så ni har all information om hur det fungerar och vilka
beslut som tas mot er policy för jaktmarker.
Jag är ordförande i jaktlaget och jaktledare för Sågens jaktlag.
Med jaktlag hälsningar.
Ingemar Thulin
070-5577437
Skickat från min Sony Xperia™-smartphone
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