
 

Protokoll fört vid Årsmöte  för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen  den  2017-08-27  kl. 17.05 

på Mekano.  

 

1. Mötets öppnande. 

Lennart Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av ordförande för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Lennart Eriksson 

 

3. Val av sekreterare för mötet. 

Till sekreterare för mötet valdes Georg ”Jojje” Thors. 

 

4.                 Val av justeringsmän. 

Till att jämte ordföraren justera dagens protokoll valdes  

Roger Nygårdhs………………….. och ………Peter Nygårdhs………………… 

 

5. Godkännande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes av mötet. 

 

6. Mötets utlysning. 
Kallelse genom annons i Malungsbladet och gruppvis kungörelse godkändes av 

mötet. 

 

7.                 Ekonomisk rapport . 

En genomgång av 2016 års räkenskaper och verksamhetsberättelse godkändes  

av mötet. Revisionsberättelse upplästes och godkändes. 

 

8.                Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

9.                Val av styrelse/suppleanter/revisorer. 

Årsmötet beslutade om följande styrelse:   

  

Ordförande för 1 år  Lennart Eriksson 

 

Ordinarie ledamöter som kvarstår. Georg Thors (sekreterare) 

   Markus Torris 

Ordinarie ledamöter på 2 år. Lim Dan Danielsson 

   Lars Evertsson 

Styrelsesuppleanter på 1 år Torbjörn Thors (Kassör) 

   Helge Klahr (Nyval) 

Revisorer för 1 år Lim Erik Hansson och Tobias 

Birgersson (Nyval på båda) 

Revisorssuppleant för 1 år Staffan Emilsson 

 

Valberedning  Per Hejenstedt (Sammankallande) 

   Magnus Thors 

   Tomas Haga  

 



 

 

 

  

 

10.    Firmatecknare 

Till firmatecknare utsågs Torbjörn Thors(650309-7237) och Lennart Eriksson 

(490625-7375) var för sig. 

 

11.  Föregående års jakt. 

2016-års jakt sköts totalt 23 älgar(3oxar, 7 kor,13 kalvar) 

 

12.                Genomgång av antalet jägare och gruppindelning. 

En  nyanmälan har inkommit till jaktlaget. Hans Betulander grupp 5. 

Emil Thors nygammal till grupp 8. 

Till TP-gruppen flyttas Ingemar Thors, Pelle Gilius och Per Hejenstedt 

Alla på egen begäran. 

 

13. Budgetförslag för 2017, lagavgift samt hyra slakteri. 

 Efter genomgång av det föreslagna budgetförslaget  fastställdes jaktavgiften 

T ill 1.000:- slakterihyran till 300:- 

. 

14                Älgtilldelning. 

Till första jaktveckan får vi en tilldelning av 11 stora älgar ( 6 tjurar ,5 kor)och 

14 kalvar. Vi följer områdets bestämmelser för avskjutningsstrategi. 

 

15.                Jaktdagar. 

Jakten pågår från måndagen den 9 oktober till söndagen den 15 oktober. 

Efterjakter lördag- söndag 28-29 oktober samt fredag-lördag-söndag 3,4,5 

november. 

Enligt stämmobeslut i Malungs Östra får kalvjakt bedrivas i september mellan 4 

och 24.  Gemensamhetsjakt på kalv föreslås för Lyålaget bli 9-10, 16-17  och 

23-24 september. 

Förslaget godkändes av mötet och anmälan  till första helgen görs på telefon till 

Dan D senast 6 sept. 

 

16.               Kalvjakt för träning av hundar. 

Enligt Östras paragraf att-sats 10. 

 

17.               Ersättning för hundar/Hundar övrigt. 

Laget har 7 hundar. Ersättningen föreslås oförändrad till 800 kr. Under 

efterjakten fungerar anmälda hundförare som jaktledare vid behov. Styrelsens 

förslag är att vi som tidigare år går in med max. 5 hundar per drev och att 

hundförarpass lottas för de som sitter. 

 

18.               Ersättning för styrelsen. 

Jaktledare och kassör föreslås få fri jakt. Godkändes. 

 

 

 



 

19.                Transporter. 

Ersättning för transporter föreslås oförändrad  till 8500:- kr att fördelas mellan 

”transportörerna. Fördelningen görs av de inblandade.. 

 

 

 

 

20.                 Släpvagnar. 

Minst en släpvagn ska finnas på varje grupp. Kolla med jaktledaren att 

släpvagnen inte behövs innan ni lämnar skogen. Undvik släpskador på huden 

vid lastning. Om gruppen delas så den hamnar på olika vägar kan två vagnar 

erfordras. 

 

 

21.                Slakteriet. 

* Grupp 2 börjar i slakteriet. De ansvarar för att slakteriet töms 

innan första jaktdagen  till septemberjakten. 

* Ulf tar hand om slaktavfallet för en ersättning av 1.000:- 

* Dan D. ansvarar för att salt finns vid slakteriet. 

* Samtliga lämnar in sina baljor väl rengjorda. 

* Ang. åldersbestämning av älgar: Såga ur vänster underkäkshalva 

med framtänderna kvar. Märk upp med skytt och vilket drev älgen 

sköts på. Markus ordnar material till detta.  

Livmoder tas ur på alla hondjur.  

Samtliga älgar skall vägas.  

* Roger N ser över möjligheten för  montering av utomhusdiskbänk 

med skärmtak över.Pågår! 

* Slutstädning  slakteri efter delning utföres enligt rullande schema. 

Grupp 8 o 2 står på tur detta år. 

* Tobbe ser till att älghudarna kommer till föreslagen köpare. 

* Hudar saltas noggrant och läggs utbredda på pallar köttsida mot 

köttsida. 

* Kylaggregat inköpt. Monteras av Roger Nygards med TP-

personal. 

 

 

22. Samling Lyån. 

 

Vi samlas som vanligt vid Lyån (Soppstenen) söndagen den 8oktober kl. 12.00. 

Grupp 3ansvarar för maten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23. Övriga frågor 

 

* Jaktlaget bedriver skjutträning på söndagar kl 17.00 på 

Hismobanan. Fri jakt utlottas bland de som har deltagit- en lott 

per tillfälle. 

 

* Kvalificering till årets jakt är att träffa med 5 skott inom 

träffområdet på stillastående älgfigur på avståndet 80 meter samt 

skjuta 8 skott mot löpande älg utan krav på träffar. Har man 

deltagit på skjutträning eller föreningstävlingen behöver man ej 

skjuta den obligatoriska skjutningen. 

 

* 2016 års  utlottning vanns av Jan Rosander 

 

* Jaktkort för Östra samt statligt jaktkort skall vara löst innan 

deltagande i jakten liksom det obligatoriska skjutprovet. Tänk  på 

detta, speciellt ni som tänker delta i septemberjakten på kalv. 

 Möjlighet till skjutprov finns söndagen den 27 aug. och den 

obligatoriska skjutningen den 30 o 31aug . 

 Privata vägar som körs sönder under jakten skall repareras av 

respektive jaktlag. 

Lim Jonas Hansson redogör för projekt Dalastugan. 

 

24. Val av jaktledare för 2018-års jakt. 

Enlig valberedningens förslag valdes Helge Klahr till ny jaktledare 

för 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.               Mötets avslutning. 

 

* Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Malung 2017-08-28 

 

……………………………………  ……………………………… 

Georg Thors/sekr.   Lennart Eriksson /ordf./ 

 

Protokollet justerat:   

 

…………………………………  …………………………….. 

Roger Nygårdhs   Peter Nygårds 

 

Närvarande vid mötet:  Lennart Eriksson, Lim Dan Danielsson, Jojje Thors, Lars Evertsson 

och Markus Torris, Frasse, Helge, Håkan, Benga, Kurt-Ove, Peter N, Tomas Haga, , Staffan 

E, , Roger N, Lim Jonas, , Hejen, , Samuel, Dana, Julle, Kristian Thors, Ulf Thors , Magnus T 

22st. 

 


