Till jaktlag i Motala Västra Älg-och Kronskötselområde

2020-06-15

På grund av den rådande situationen med covid-19 kan vi tyvärr inte ha årsmöte som vi normalt brukar så
här års. Vi har inte tillgång till lokaler där vi kan träffas med den distansering som krävs. Årsmötet skjuts
därför upp till en senare tidpunkt och det kanske dröjer tills nästa år. Vi hälsar nya jaktlagen Ödeby och
Bockfall välkomna i år och i övrigt är det en del omfördelning av redan ansluten mark mellan befintliga
och nybildade jaktlag. Se bifogad lista.
Ledningsgruppen har planerat inför kommande jaktsäsong och vi kommer här att informera om de frågor
som normalt kommer att behandlas på ett årsmöte.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planerna för avskjutning är treåriga och vi har två år kvar på redan beslutande planer.
Ekonomin för 2019 har granskats och godkänts av revisorerna. Vi omsatte 20950:- och gjorde en
vinst på 4655:-. Det egna kapitalet per den 31/12-2019 var 54103:-.
Omval av ledningsgruppen är föreslagen för nästa år.
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta ordf.
o Ordförande Göran Hellqvist, goran@hellqvist.se 070-5208830
o Sekreterare K-G Severin k-g.severin@telia.com 070-3453980
o Kassör Stefan Karlsson. stefan.e.karlsson@workzone-motala.se 0733-572050
o Övriga som ingår i ledningsgruppen är Tomas Strandhag, Mats Pantzar och Jan-Erik
Karlsson som också kan svara på frågor.
o Vi kommer även att lägga ut information på Tylöskogen som vanligt, www.tyloskogen.se
Motala Västra under hösten.
Spillningsinventering 2020.
Resultat. 4,0 älg/1000 ha. 671 rutor inventerades och 80 högar funna.
Älgobs. 2981 timmar. Obs/mantimmar 0,0369. Hondjur/kalv 0,846 och tjur 0,466
Avskjutning älg, 5 tjurar, 6 hondjur och 15 kalvar fälldes.
Kronvilt, 10 handjur, 11 hondjur och 5 kalvar fälldes.
Tilldelningar.
Kronvilt. 10 handjur ( max 2 kapitala, 12 tagg eller mera) 15 hondjur och 15 kalvar.
Älg. 5 tjurar, 7 hondjur och 16 kalvar.
Tider, tilldelningar och regler kommer att finnas på hemsidan från 1/8.

