
Protokoll, Extra årsmöte GNAO, 2018-09-24 kl 19.00 

1. Till ordförande för möte valdes Jan-Eric Carlsson 

2. Till sekreterare för mötet valdes Rikard Lindström 

3. Till justeringsmän valdes Sven Karlsson och Harald Ljungman 

4. Föredragningslistan godkändes 

5. Kallelse till mötet godkändes 

6. Styrelsens förslag till årets avskjutning/tilldelning och restriktioner samt bilagd Älg-PM 
godkändes; 

• GNAO följer en reviderad älgskötselplan för åren 2017 – 2018. Under denna 
plans period ska vi endast skjuta kalv. Styrelsen föreslår att följa 
älgskötselplanen och eftersom arealen i år har minskat från ca 10.000 hektar till 
ca 8.000 hektar, skjuta 4 st kalvar jämfört med 5 st förra jaktåret. Jakten görs 
som en avlysningsjakt med löpande inrapportering av fällda kalvar och 
sedvanlig uppdatering på hemsidan. 
 

• Alla jaktlag oavsett arealstorlek får skjuta kalv utan restriktion på kalv. Inte 
någon specifik begränsning i antal kalvar per jaktlag utan endast begränsningen 
om 4 kalvar för hela älgkötselområdet. 

 
• Skjuten kalv betalas med 50 ha. Alla plus- och minusarealer fryses från 

förförraåret eftersom vi endast jagar kalv. Jakttiden är tom 31 december 2018. 

 
Styrelsen påminde mötesdeltagarna om betydelsen av att lämna in älgobs för de 7 första 
jaktdagarna. 
 

7. Inkomna motioner 

a. Mötet tillstyrkte motionen från styrelsen om att ändra innevarande stadgar till att 
rösträtten är en röst per påbörjad 300 hektar 

b. Mötet tillstyrkte motionen från styrelsen om att ersätta innevarande stadgar med 
nya stadgar; Jägareförbundets standardstadgar med korrigering i punkt 8.1 (om 
samjakten), där ordet ’angränsande’ strykes 

 

Mötet var enig om att ta upp dessa två motioner vid ordinarie årsmöte (våren 2019) 
igen för omröstning. Vid samma utfall även då, ska de verkställas.  

 

8. Kompletteringsval av en styrelseledamot på 2 år 

a. Rikard Lindström valdes som ordinarie ledamot på 2 år 

9. Val av styrelsens ordförande 

a. Rikard Lindström valdes till ordförande 

10. Övriga frågor 

 Mötet hälsade Peter Lindén, sekr från Rö ÄSO som var inbjuden till mötet att med 10-talet 
marker om totalt ca 1500 ha välkomna att ansluta till GNAO ÄSO. 

11. Mötets avslutas 
 
Vid protokollet: 

 
/Rikard Lindström/ 
 
Justeras: 
 
 
/Sven Karlsson/  /Harald Ljungman/ 


