
Protokoll Styrelsemöte Käloms vvo 2022-07-18

 I slakteriets fikarum 2022-05-10
 Närvarande: Carl-Göran, Gunnar, Lena, och Agneta

§1. Ordförande Carl-Göran öppnade mötet.

§2. Val av sekreterare-Agneta. Protokolljusterare-Lena

 §3. Upprättad dagordning godkändes. 
 

§4 Diskussion om älgförvaltningsgruppens förslag. 

-Begränsad jakt, ingen jakt sista veckan i september. Vi godkänner förslaget. 
Det innebär för vår del, att vi inte jagar lördag-söndag 24-25 september.

-Begränsad jakt inom period två. 
Vi säger ja till förslaget att avsluta jakten i tid innan vintern blir för kännbar.

-Restriktioner som avser avskjutning av större tjurar. Förslaget löd att freda tjurar åtta taggar eller 
högre hela hösten. 
Vi i styrelsen tycker att det ska ändras till att 10 taggar eller däröver, ska fredas hela hösten.

-Mer noggrannhet vid dokumentation gällande ålder och vikt. 
Alla jaktlag väger och åldersbestämmer alla älgar. Ett förslag vi godkänner. 

-Vuxna hondjur. Ko med kalv sparas i september. Endast kalv för två-kalvsko får skjutas. 
Vi i styrelsen tycker att vi får skjuta kalv, men att under hela hösten spara stora kor. 

-Avskjutning hjort. 3 kapitala hjortar med 10 taggar och över får fällas. Vi godkänner förslaget. 

-Vi i styrelsen anser också att bestraffning  genom uteslutning av jaktlag ur storlicensen vid 
överträdelse av 10+ regeln ej bör ske.  Straffsanktionerna bör istället anges individuellt och internt 
inom respektive jaktlag.

(Denna fråga finns ej med i förslagsskrivelsen men har tidigare avhandlats inom 
älgförvaltningsgruppen).



§5 Kvarstående arbetsuppgifter inför jakten 

Först för icke deltagande i arbetsdag 17/5, resterande till nästa arbetsdag. Meddela jaktledaren vilket
av nedanstående ni tar på er:

-Skärningen pass. Gösta reparerar.
-Avan röjning. 2-3 personer
-Röningen röjning. 2 personer.
-Gammelforsvägen röjning, ner mot ån. 
-Atlanta röjning. Klart, Lena
-Kännhale höja sittplatsen, så man ser över gräset på myren. Samt röja/stamkvista skjutgata mot 
Småmyran. 
-Sjöarstigen röjning bakåt. Klart Agneta
-KalleNirs ny sittplats. Lena och Gunnar har fraktat dit virke. Medtag hammare, spik och yxa för att 
färdigställa. 
-Korsflobrännudden röjning. Klart Gunnar.
-Skjutbana betesputs av gräs. Carl-Göran.
-Slaktgropen reperation av slana i stängsel. 
-Kanalen passet. Behöver det ses över?
-Mårtentjärn. Märka upp förbjuden skjutriktning mot Bölesbuan.
-Storflon. Märka upp förbjuden skjutriktning mot Korsflobrännudden.
-Slakteriet. Betesputs av gräs vid slakteriet har gjorts av Gunnar. Kompletterande ”putsning” skall 
göras med lie/grästrimmer runt huset och rastplatsen.
-Flytt av Allanstele, till gamla stället- ”Svansen”?

§6 Övriga frågor. Inget togs upp. 

§7 Mötets avslutande. 

Protokollförare Agneta Bylander Justerare Lena Olofsson


