Protokoll fört vid årsmöte med Vippentorpets älgskötselområde 2018-03-14 på hotell Freden i
Knäred.
1. Till ordförande för kvällen blev Tommy Andersson och sekreterare blev Pierre Jönsson och till
justerare valdes Arne Olsson och Roland Lindkvist.
2. Ingen justering av röstlängden behövdes.
3. Kallelsen till mötet hade skett på rätt sätt.
4. Föredragningslistan fastställdes.
5. Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse lästes upp och godkändes.
6. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
7. Resultat och balansräkningen lästes upp och godkändes.
8. Det beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
9. Till ordförande för kommande år valdes Tommy Andersson.
10. Till styrelseledamöter på 2 år valdes Claes-Göran Nilsson och Mikael Forsling.
Till suppleant valdes André Pettersson på 2 år.
11. Som revisorer valdes Jörgen Tagesson och Christoffer Nilsson på 1 år.
Som suppleant på 1 år valdes Rolf Johansson.
12. Till valberedning på 1 år valdes Bengt Niklasson (sammankallande) Christer Cronqvist och
Joakim Antonsson.
13. Ändringar av areal lästes upp och ett nytt lag är med från och med 2018.
14. Det har kommit in ansökningar från två jaktlag om att gå med, det är ett på ca 500h och det
andra på ca 90h. De godkändes från och med 2019 års säsong.
15. Statistik lästes upp av Ulf Martinsson och det bildades en spillningsinventerings kommitté
som består av Per Persson, Kenneth Persson och André Pettersson.
16. Regler för älgjakten förutom de i § 7 angivna är att, skjuten älg skall rapporteras i viltdata och
älgobsen skall rapporteras i viltdata. Det bestämdes att Älgjaktsstarten senareläggs till
lördagen den 20 oktober 2018.
17. Det bestämdes att det skulle fällas 8 st tjurar och 6 st hondjur och 11 st kalvar under jakten
2018/19. Andra förslag skall inkomma till styrelsen skriftligen innan nästa årsmöte.
18. Kostnaderna blev oförändrade alltså 50 öre/ha + 50 öre/ha för nya jaktlag.
19. Där kom inga övriga frågor.
20. Mötet avslutades.
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