Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde får härmed avge följande berättelse
avseende verksamhetsåret 2015.
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Lars Wadmark Sekreterare: Jonas Håkansson Kassör: Axel Viderberg
Ledamöter: Fredric Gustavsson, Roland Svensson, Otto Ottosson och Håkan Edvardsson
Kontrollanter: Erling Olsson, Joacim Granhof, Ola Persson och Andreas Arvidsson
Valberedning: Anders Karlsson och Anders Truedsson
Sammanträden: Styrelsen har haft 1 årsmöte och 1 extra årsmöte/älgmöte samt 3 styrelsemöten.
Medlemmar: Medlemsantalet har varit 41 jaktlag med en total areal av 18975 hektar
Ekonomi:

Hänvisar till Kassörens samt revisorernas kassa/revisionsberättelse vid årsmötet.

Verksamhet: Året som gått har varit händelserikt för styrelsen. Med början på årsmötet hade vår
kassör gjort en miss och våra räkenskaper var inte genomgångna av revisorerna. Det innebar att vi
fick utlysa ett extra årsmöte för att lösa räkenskaperna och kunna få ansvarsfrihet för styrelsen.
Jesper Einarsson lämnade styrelsen redan under hösten och Fredric Gustavsson blev invald som vice
ordförande. Det nya systemet (en variant av Backarydmodellen) skulle tas i bruk och med
omändringar av jaktlag och optimering av systemet hamnade vi lite högre i tilldelning än där vi var
när systemet presenterades. Det innebar 20 vuxna djur mot tidigare beräknade 18
Totalt under säsongen har det skjutits 6 tjurar 8 kor och 18 kalvar.
Till skillnad mot 2014 var det ingen hets med avskjutningen av vuxna djur men lite mer hets på
kalvarna, efter 70 dagar var 4 tjurar och 8 kor skjutna. 17 kalvar var skjutna den 3/12 vilket innebar
att det tog 40 dagar, att jämföra mot 2014 då vi bara skjutit 13 då det gått 70 dagar.
Vår tilldelning var 10 tjurar, 10 kor och 16 kalvar. Det innebar att för att komma upp i 90 % av
avskjutningen behövde vi skjuta 32 djur. Det gjorde att styrelsen släppte 2 tjurar och 1 kalv för
avskjutning av alla lag som skött inbetalning av medlemsavgiften och lämnat in sin älg- och kronobs.
Farhågan från en del om att vi skulle skjuta för många vuxna blev till en extra tilldelning för alla. Det
känns som det är en bra modell som mötet röstade fram.
När det gäller kronhjortarna hade jaktlagen Paul Peterson och Per Gotfridsson samjakt och sköt 2
hindar och en kalv under den. Jaktlag Håkan Edvardsson tyckte detta skedde felaktigt och det drog
igång något som blev väldigt stort och utdraget. Till slut hade vi en konversation med
jägareförbundets högste jurist där han, precis som övriga styrelsen konstaterade, att kronhjortarna
var skjutna helt enligt vad vi beslutat om i Halasjöbygdens älg och kronviltsskötselområde. Detta
slutade i att vi håller på att ändra i stadgarna vad det gäller samjakt. Det innebär att samjakten nu
kommer att bli precis så som mötet redan har röstat om två gånger tidigare. Totalt sett har vi skjutit
1 kapital kronhjort, 4 hindar och 2 kalvar. Vår totala tilldelning är 3 handjur, 5 hondjur och 8 kalvar,

vilket gör att vi inte skjutit 45 % av vår tilldelning än. Vi ger ett stort tack till jaktlag Peterson
/Gotfridsson som stått för nästan halva avskjutningen. Vi vill också gratulera jaktlag Håkan
Edvardsson för den fantastiska kapitala kronhjorten på 24-taggar som de skjutit.
Framtid: Att fortsätta verka för en god sammanhållning, och få gemensamma mål som både små och
stora jaktlag är nöjda med. Att få alla jaktlagen att förstå och respektera varandras synpunkter och
önskemål samt att få dem till att agera i skötselområdets bästa. Att få en älgstam med god kvalitet
och livskraftiga djur. Att verka för goda viltstammar med minimala skador.
Slutord: Halasjöbygdens älg-och kronviltskötselområdes styrelse tackar alla medlemmar för
förtroendet som vi haft under året.
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