
Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna älgskötselområde) 
 

Kallelse till Extra Årsmöte och Höstmöte 2018 
 

Plats: Närtuna församlingshem. 
Tid:    Måndag 24 September Kl:19 00. 

 
Agenda 

 

 Genomgång av styrelsens förslag till årets 
avskjutning/tilldelning och restriktioner 

• 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 
heller någon begränsning i antal kalvar per jaktlag utan endast 
begränsningen 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. 

 Två nya motioner från styrelsen att behandla på extra årsmötet (material 

för dessa motioner finns som bilagor till denna agenda) 

 Styrelsen ser det nödvändigt att anpassa GNAOs rösträtt och stadgar till 

runtomkringliggande älgskötselområden för att fortsatt attrahera nya 

och/eller behålla befintliga jaktlag och arealer för att därmed fortsatt kunna 

vara ett eget älgskötselområde. Som en konsekvens av detta föreslår 

styrelsen på höstmötet om att anta två motioner; 

 att ändra innevarande stadgar till att rösträtten blir en röst per 

påbörjad 300 hektar 

 att ersätta innevarande stadgar med nya stadgar; Jägareförbundets 

standardstadgar med en korrigering i punkt 8.1 (om samjakten). 

 Dessa två motioner har inget inbördes beroende, dvs de kan antas eller 

förkastas var för sig. Båda motionerna föreslås av en på styrelsemöte 

närvarande enhällig styrelse förutom för korrigeringen av samjakten i det 

nya stadgeförslaget, där två närvarande ledamöter reserverade sig. 

 Styrelsen är medveten om att de nuvarande stadgarna möjligen inte medger 

att det går att hålla ett extra årsmöte för att ändra på stadgar. Styrelsen 

föreslår ändå detta och om 2/3 av närvarande på mötet bifaller motionerna, 

tas de sen upp på ordinarie årsmötet (våren 2019) igen för omröstning. Vid 

samma utfall även då, föreslår styrelsen att de då verkställs.  

 Komplettering av styrelseledamot samt val av ordförande 

 Kaffe med dopp serveras. I samband med kaffet kommer PeterLindsäter 

och pratar om viltofsweden.se och deras verksamhet. 

 Preliminärt Älg-PM och agenda samt övrigt material för mötet finns att 
ladda ned på hemsidan (www.gnao.se) 
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