Stadgar för Äsko/Kronsko 5 03 01
Justerade vid årsmöte 2015-04-30

Olofströms Älgskötsel/Kronviltsskötselområde 5 03 01
Stadgar för Älgskötselområde 5 03 01
Namn, beslutande organ m m
§1

Namn på området skall vara Olofströms Älgskötsel/Kronviltsskötselområde 5 03 01 och
förkortas Äsko/Kronsko 5 03 01.

§2

Beslutande organ inom skötselområdet är årsmöte, älgmöte, extra årsmöte, extra älgmöte
och styrelsen.

§3

Styrelsen skall ha sin verksamhet inom Olofströms Kommun.

§4

Verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden mellan ordinarie årsmöte.

Verksamhetsmål
§5 Verksamhetsmålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för
god älgvård och att i samverkan med fastighetsägarna skapa en älgstam i balans inom skogsoch jordbruk. Enligt uppdrag från Länsstyrelsen skall älgskötselplan upprättas.

Årsmöte/Älgmöte
§6 Årsmöte skall hållas årligen under april månad och älgmöte skall hållas första onsdagen i
september månad. Båda mötena skall bestå av ombud från de anslutna jaktlagen. Varje
jaktlag äger vid årsmötet/älgmötet en röst per varje påbörjat 500 hektar jaktmark.
Varje medlem i något av de i Älgskötselområde 5 03 01 ingående jaktlagen har rätt att
närvara vid årsmöte/älgmöte samt extramöte av desamma. Medlemmarna har yttrande- och
förslagsrätt vid dessa möten.
Fastighetsägare, som har ansluten mark inom Äsko/Kronsko 5 03 01, och som inte nyttjar sin
jakträtt har rätt att närvara vid årsmöte/älgmöte, samt extramöte av desamma, med
yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets älgskötselplan.
Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom
lottning. Detsamma skall gälla vid lika röstetal vid val.
Extra årsmöte hålles om styrelsen finner det nödvändigt, eller om en majoritet av de i Äsko 5
03 01 ingående jaktlagen begär det hos styrelsen. Extra årsmöte kan endast behandla
ärenden, vilka föranlett dess inkallande.
Extra älgmöte hålles om det finns särskilda skäl eller är det är särskilt påkallat. Styrelsen
beslutar om extra älgmöte skall hållas. Extra älgmöte kan endast behandla ärenden, vilka
föranlett dess inkallande.
Kallelse till årsmöte/älgmöte, samt extramöte, sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar
före mötet genom skrivelse till jaktledarna för de jaktlag som ingår i Äsko/Kronsko 5 03 01.
Motioner som avser restriktioner och avskjutningsförslag skall vara styrelsen tillhanda innan
den 30 juni innan älgjakten. Övriga motioner, som skall behandlas på årsmötet, skall vara
styrelsen tillhanda senast den 31 december.
På dagordning för årsmötet skall förekomma.
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1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte
ordföranden justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om kallelse har skett på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande till styrelsen i Äsko/Kronsko 5 03 01 på 1 år.
10. Fastställande av antal ledamöter.
11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
12. Val av två revisorer och två suppleanter.
13. Val av valberedning.
14. Redovisning och beslut om godkännande av nya jaktområden.
15. Behandling av inkomna motioner gällande årsmötesbeslut.
16. Behandling av älgskötselplan och kronviltsskötselplan.
17. Frågor rörande s. k. havreälg och regler för sådan jakt samt rätten till sådan fälld älg,
även som rätten till älg enligt jaktförordningen § 34, får behållas av jakträttshavaren.
(exempelvis ”trafikälg”).
18. Fastställande av arealgräns, för jaktområden inom området, att skjuta vuxen älg
enligt avskjutningsbestämmelserna. Beslutet skall följa älgskötselplanens tidsperiod.
19. Praktiska älgvårdsarbeten, älginventeringar och skadeförebyggande åtgärder.
20. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration.
21. Övriga frågor.
22. Avslutning av möte.
Efter avslutat årsmöte skall styrelsen samlas för konstituering.
På dagordning för älg- och kronviltsmöte skall förekomma.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte
ordföranden justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Redovisning av Länsstyrelsens beslut över årets älgjakt.
6. Beslut om avskjutningsbestämmelser för Älg inför kommande jaktperiod.
7. Redovisning av förändringar inom skötselområdet Äsko 5 03 01.
8. Beslut om avskjutningsbestämmelser för kronvilt inför kommande jaktperiod.
9. Övriga frågor.
10. Avslutning av mötet.
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Styrelse
§7 När årsmötet/älgmötet eller extramöte av desamma inte är samlat, fattar styrelsen beslut som
rör Äsko/Kronsko 5 03 01.
Styrelsen är inför årsmötet ansvarig för sin förvaltning.
Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet.
Ordföranden väljs för en tid av 1 år.
Antalet av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara minst 4 ledamöter, samt
minst 3 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av 2 år med minst 2
ledamöter och minst 1 suppleant vart annat år.
Valbar till styrelsen är en person med jakträtt på älg och medlem i jaktlag inom
Äsko/Kronsko 5 03 01. Detsamma skall gälla fastighetsägare, eller dennes företrädare, inom
Äsko/Kronsko 5 03 01.
Styrelsen har beslutsrätt, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det
sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte, samt minst halva antalet
ledamöter är närvarande.
Styrelsen kan fatta beslut genom fastställt arbetsutskott. Arbetsutskottet skall bestå av minst
4 ordinarie ledamöter, vilka i förväg skall vara utsedda av styrelsen.
Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna,
vice ordförande, sekreterare och kassör. Tillgång till konto för likvida medel har kassör och
ordförande.
Det åligger styrelsen:
•

Att föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över
Äsko/Kronsko 5 03 01 aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens område
inritade.

•

Att hos länsstyrelsen begära ny registrering av Äsko/Kronsko 5 03 01 om ändring sker
av områdets omfattning.

•

Att tillställa jaktledarna beslut om älgtilldelning.

•

Att följa älgstammens och kronviltstammens och vara uppmärksam på andra
förhållande som kan påverka avskjutning inom området.

•

Att för varje älgmöte upprätta och inför älgmötet framlägga förslag till avskjutning
och regler för jakten.

•

Att till årsmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning
till Äsko/Kronsko 5 03 01.

•

Att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter.

•

Att till Länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetalda fällavgifter.

•

Att svara för redovisning av älgobservationsinventering.

•

Att i övrigt fullgöra de uppgifter vilka årsmötet kan fatta beslut om.

Föreskrifter för älgjakten §8
1. Jakten inom Äsko/Kronsko 5 03 01 bedrivs i jaktlag. Inom varje jaktlags område skall
jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde.
2. Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för
Äsko/Kronsko 5 03 01:s skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna
jaktlaget. (se jaktkungörelsen)
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3. Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen och senast den 30 juni anmäla
förändringar i markinnehav samt att hålla fastighetsförteckning aktuell.
4. Om något jaktlag fäller fler älgar än det är tilldelat, eller felaktigt djur enligt älgmötets
avskjutningsbestämmelser, skall anmälan om detta ske till någon i
Äsko/Kronsko 5 03 01:s styrelse. Anmälan skall ske snarast eller senast inom samma
dygn för fällandet av djuret. Eventuella horn tillfaller Äsko/Kronsko 5 03 01 eller vad
älgmötet så beslutar. Styrelsen fattar därefter beslut om avdrag i framtida tilldelning.
Om jaktlaget delas eller registreras om på fler områden, beslutar styrelsen ny
tilldelning inom aktuella områden.
Djuret, förutom eventuell trofé, tillfaller jaktlaget. Felskjutningsavgift för vuxen älg är
5000 SEK. Felskjutningsavgift för älgkalv är 2500 SEK. Avgifterna tillfaller
Äsko/Kronsko 5 03 01, och skall vara inbetalda senast den 31 december det år då
felskjutningen ägde rum.
5. Utöver vad som framgår av punkt 4, gäller Naturvårdsverkets allmänna råd som
bestämmelser inom Äsko/Kronsko 5 03 01 avseende rätten till fälld älg om inte
jakträttshavare gjort frivilliga överenskommelser.
6. Jaktledarna skall fortlöpande under jakten tillse att rapportera fälld älg via
www.viltdata.se enligt instruktion av jaktlaget utsedd rapportör. I anmälan skall
anges datum när varje djur fälldes, djurets kön, kalv, antal taggar på tjur, plats samt
slaktvikt. När jaktperioden är slut och ingen älg fällts i jaktlaget skall även detta
rapporteras i www.viltdata.se genom att markera ”ingen älg fälld”. När all
rapportering avseende jaktresultat utförts skall slutrapport utföras i systemet för att
man skall kunna se att all rapportering är klar och jaktresultatet kan fastställas. För
utebliven rapport debiteras jaktlaget en avgift med 500 sek, vilket tillfaller
ÄSKO/KRONSKO 50301. Vilket dock inte undantar rapporterings skyldigheten.
7. Det åvilar jaktledaren att tillse att rapportering av älgobs utförs i www.viltdata.se
enligt instruktioner av jaktlaget utsedd rapportör. Älgobsen omfattar de första 7
dagarna under de 30 första dagarna i jaktperioden. Har ingen jakt bedrivets under de
första 30 dagarna i jaktperioden skall detta rapporteras i www.viltdata.se genom att
bocka för ”Ej jagat under OBS perioden”. För utebliven rapport debiteras jaktlaget en
avgift med 500sek, vilket tillfaller Äsko/Kronsko 50301. vilket inte undantar
rapporterings skyldigheten.
8. Det åvilar jaktledaren att tillse att kontaktuppgifter avseende telenr, mailadress för
både denne samt jaktlagets rapportör hålls ajour samt meddelas till ansvarig för
viltdata vid eventuella förändringar.

Utträde ur Äsko/Kronsko 5 03 01
§9 Jaktlag som önskar att utträda ur Äsko/Kronsko 5 03 01 skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen senast den 31 december.

Anslutning till Äsko/Kronsko 5 03 01
§10 Nya jaktlag som önskar att ansluta sina marker till älgskötselområdet skall senast den 31
december året före det året anslutningen avses ske, skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Fråga om anslutning prövas av årsmötet. Nya områden skall styrkas med jakträttsintyg och
karta.
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Uteslutning ur Äsko/Kronsko 5 03 01
§11 Årsmöte får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttshavare, vilka brutit mot grundläggande
bestämmelser för Äsko/Kronsko 5 03 01 eller av älgmötet fattade beslut eller bryter mot lag
eller författning avseende vilt, jakt eller vapen. Ekonomi.
§12 För täckande av administrationskostnader och kostnader för förebyggande åtgärder och
andra kostnader som hänger samman med skötseln av älgstammen inom området, får
årsmötet besluta om jaktlagen skall erlägga avgift.

Ändring av stadgar för Äsko/Kronsko 5 03 01
§13 För beslut om ändring av dess bestämmelser fattas på årsmöte. Beslut om ändring är giltigt
endast om det erhållit minst två tredjedelar av antalet röster på årsmötet.

Upplösning av Äsko/Kronsko 5 03 01
§14 Beslut om upplösning av Äsko/Kronsko 5 03 01 kan fattas av årsmöte eller extra årsmöte. Om
skötselområdet skall upplösas till följd av sådant beslut, varvid för beslut om upplösning
krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar av antalet vid älgmötet angivna röster, eller
på grund av att så många jaktlag utträtt ur området, att det inte längre uppfyller kraven för
att ett älgskötselområde, skall med behållna tillgångar förfaras på så sätt som beslutas av
årsmöte eller extra årsmöte.

Stadgar för Olofströms Kronviltsskötselområde 5 03 01
§1

Olofströms Kronviltskötselområde ingår i Äsko/Kronsko 5 03 01 och har i tillämpliga delar
samma stadgar som Olofströms Älgskötselområde. Styrelsen för de båda skötselområdena är
gemensam.

§2

Föreskrifter för jakten inom Kronviltskötselområde 5 03 01.
1. Jakten inom Kronviltsskötselområdet 5 03 01 bedrivs i jaktlag. Inom varje jaktlag skall
jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde.
2. Jaktledare skall utses i varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för
Kronviltskötselområdets 5 03 01 skyldigheter, vad gäller jaktens genomförande inom
det egna jaktlaget. (se jaktkungörelsen)
3. Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och senast den 30 juni,
anmäla förändringar i markinnehav, samt att hålla fastighetsförteckning aktuell.
4. Om något jaktlag fäller fler djur än tilldelat, eller felaktigt djur fälls enligt
avskjutningsbestämmelser, skall den styrelseledamot vilken har ansvar för Kronvilt,
kontaktas snarast eller senast inom samma dygn för fällandet av djuret. Eventuella
horn tillfaller Äsko/Kronsko 5 03 01, eller vad älgmötet så beslutar.
Avskjutningskvoten beslutas på Äsko/Kronsko 5 03 01 älg- och kronviltsmöte i samråd
med Länsstyrelsen. Djuret, förutom eventuell trofé, tillfaller jaktlaget.
Felskjutningsavgift för vuxen kronhjort är 5000SEK. Felskjutningsavgift för
kronhjortskalv är 2500 SEK.
5. Utöver vad som framgår av punkt 4, gäller Naturvårdsverkets allmänna råd, avseende
rätten till fällt djur. Dessa gäller som bestämmelser inom området såvida inga andra
lokala överenskommelser finns mellan jaktlag.
6. Jaktlaget har rapporteringsskyldighet enligt beslut på älg- och kronviltsmötet för
Äsko/Kronsko 5 03 01. Jaktresultat skall rapporteras till styrelsen på det sätt styrelsen
meddelat. Avgiften för fälld vuxet djur skall inbetalas till Äsko/Kronsko 5 03 01 senast
den 31 december det aktuella jaktåret.
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