Dagordning för Stjärnsunds ÄSO:s älgmöte 2021-08-31
Plats Jonsbo idrottsplats, Långshyttan Landbohage
Tid 19:00
Ordförande och värd hälsar alla välkomna.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte
ordföranden justera protokollet (Se valberedningens förslag).
2. Justering av röstlängd (en röst per påbörjat 500 ha).
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt (annonserat via mail och på hemsidan).
4. Fastställande av dagordning
Information
Rovdjursläget, Spillningsinventering och älgobs mm.
Presentation av styrelsens förslag till avskjutningsregler besluts tas under punkten 17.
Fika för att fundera kring ovanstående.
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Medel till styrelsens förfogande (5.000 kr)
10. Val av ledamöter i styrelsen samt 3 suppleanter. (Se valberedningens förslag)
11. Val av ordförande i styrelsen på ett år. Ordföranden väljs ur styrelsen (Se valberedningens
förslag)
12. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. (Se valberedningens förslag)
13. Val av valberedning och sammankallande. (årsmötet väljer)
14. Anmälan om förändringar av Älgskötselområdets eller av något i detta ingående
jaktområdens, omfattning ()
15. Information om anslutning av nya jaktlag (Inga nya lag har ansökt till området).
16. Praktisk älgförvaltning, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder ((Spillningsinventering
ska genomföras våren 2021). (Utbildningskväll genomföras innan inventeringen). (Älgobs och
tjurobs skall genomföras som tidigare)).
17. Regler för älgjakten utöver de i § 8 i stadgarna angivna
(Avskjutningsregler, se utskickat material).
18. Fråga om älgskötselplan ,och eventuell revidering av liggande plan, vad gäller
antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i älgskötselområdet
ingående jaktlagen samt fastställande av reservkvot.
19. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt
punkt 17. (350 kr som ska vara inbetalt till området före 30:e sep 2021. Lag som inte har betalt då
ska betala in 500 kr). (Fallavgifter ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter avslutad jakt,
450 kr för vuxen och 100 kr för kalv).
20. Ev, motioner som inlämnats före den 30 juni. (Att alla lag ska ha en grundtilldelning som man
jagar efter under hela jakttiden.)
21. Övriga frågor, som anmälts vid fastställande av dagordningen.
22. Avslutning av mötet.

