STADGAR
Beslutade av årsmötet 20080508

§1

Namn

Älgskötselområde Motala Västra
Med registreringsnr. hos länsstyrelsen Ä-83-01-009

§2

Ändamål

Älgskötselområdet ska i samråd med jägare och markägare samt
med hänsyn till de areala näringarna, trafiken och det rörliga
friluftslivet förvalta älgstammen inom det registrerade området, i
huvudsak omfattande Västra Ny församling.
Anslutna jakträttsinnehavare förbinder sig att bedriva jakt efter älg
inom området i överensstämmelse med de mål som angivits i
älgskötselområdets skötselplan.

§3

Säte

Motala kommun, Västra Ny församling.

§4

Beslutande organ

Älgskötselområdets beslutande organ är årsmötet och
ledningsgruppen

§5

Ledningsgrupp

Årsmötet utser årligen på årsmötet en ledningsgrupp bestående av
7 ledamöter som inom sig utser funktionärer.
Ledningsgruppen väljs på en tid av två år.

§6

Ordförande

Årsmötet utser en av ledningsgruppens ledamöter till ordförande
för en tid av ett år

§7

Medlemskap

Anslutning av fastighet till älgskötselområdet är frivilligt med en
varaktighet på ett år med automatisk förlängning.
Anslutning och utträde sker genom registrering av fastigheten hos
länsstyrelsen genom fastighetsföreträdarens försorg.

§8

Årsmötet

Årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång och består av
ombud från de anslutna jaktlagen. Varje jaktlag äger vid årsmötet
en röst för varje påbörjat 200-tal hektar mark som jaktlaget
disponerar inom älgskötselområdet.
Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående
jaktlagen har rätt att närvara vid årsmötet med yttrande- och
förslagsrätt.
Person som äger till älgskötselområdet ansluten mark, men som
inte är jakträttshavare, har rätt att närvara vid årsmötet 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 ordförande utslagsröst. Om
han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma
gäller vid val.
Ledningsgruppen ska kalla till årsmöte på sätt som fastställts på
närmast föregående årsmöte, dock minst två veckor före mötet.
Allmänt höstmöte inför jakten hålls om ledningsgruppen finner
detta erforderligt eller då minst en tredjedel av anslutna fastigheter
gör skriftlig framställan härom.
På årsmötet skall följande ärenden förekomma.
* Fastställande av dagordning
* Fastställande av röstlängd
* Årsmötesfunktionärer
a) Val av ordförande
b) Anmälan om av ledningsgruppen utsedd sekreterare
c) Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
* Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
* Kassarapport
* Revisionsrapport
* Fråga om ansvarsfrihet
* Val av ledningsgrupp
* Val av en av ledamöterna i ledningsgruppen till ordförande
* Val av revisorer
* Val av valberedning.
* Redovisning av den avslutade älgjakten
* Riktlinjer inför den kommande älgjakten
* Övriga frågor som mötet beslutar att ta till behandling

§9

Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar kalenderår
Räkenskaperna skall lämnas till revisorerna senast före den 15
februari

§10 Stadgeändring

Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar kan fattas endast
av ordinarie årsmöte. För bifall till förslag om ändring erfordras
två tredjedelar av antalet avgivna röster eller har fattats på två på
varandra följande årsmöten.

§11 Upplösning

Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas endast av
ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning erfordras bifall av
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Upplöses älgskötselområdet skall dess behållna tillgångar tillfalla
Motala jaktvårdskrets.

