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Plötsligt
stod älgen
framför bilen ...
- Jag hann inte bromsa ...
Varje dag sker över 170 viltolyckor på svenska vägar!

Bli medlem för 150 kr/år

Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du ekonomisk hjälp om du
råkar ut för en kollision med något av det anmälningspliktiga viltet.
Du kan få ekonomisk hjälp med upp till 7 500 kr/olyckstillfälle
för självrisk, reparation, bärgning och hyrbil.
Dessutom får du 500 kr/olyckstillfälle som extra kostnadsersättning.
Detta får du även om du inte har någon självrisk vid viltolycka.

SVERIGES LEDANDE OBEROENDE AKTÖR INOM VILT- OCH TRAFIKSÄKERHET
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Dagordning vid årsmötesförhandlingar
1.

Mötets öppnande

2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare)
5. Val av två justeringsmän
6. Bestämmande av tid för justering av årsmötesprotokoll
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av arvoden m.m. för styrelse, revisorer och valberedning
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande bland styrelseledamöterna
15. Val av revisorer jämte ersättare
16. Val av valberedning jämte sammankallande
17. Fastställande av medlemsavgift för 2022 (styrelsens förslag: oförändrat 150 kr)
18. Inkomna motioner
19. Övriga ärenden (inga för föreningen bindande beslut kan fattas under
denna punkt)
20. Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Styrelsen för Älgskadefondsföreningen får härmed avge följande berättelse
för 2020.

H istorik
1973 bildades föreningen av köpmannen Günter Richter tillsammans med
goda vänner. Syftet var att kunna erbjuda ekonomisk hjälp vid kollision
med älg. Behovet såg Richter efter att han själv krockat med en älg. Sedan dess har föreningen utvecklats att bedriva opinion för att minska
viltolyckorna men även att den ekonomiska hjälpen numer innefattar allt
vilt som ingår i Jaktförordningen §40 (björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn) samt ren.
Föreningens två syften är att bedriva opinion och erbjuda medlemmarna
ekonomiskt stöd vid viltolycka.
Älgskadefondsföreningen har idag 76 300 medlemmar vilket vi skall
känna oss stolta över. Ju fler medlemmar föreningen har desto större blir
möjligheten att påverka minskningen av viltolyckorna.
Något som inte har förändrats sedan Günter Richter startade föreningen
är att medlemmarna är våra bästa informatörer, dels för att sprida kunskap om föreningen och dess arbete och dels för att värva nya medlemmar.
Kansliet är placerat i Åseda, Uppvinge kommun där personalen finns för
att stödja och handlägga medlemmarnas ärenden på bästa tänkbara
sätt utan onödig fördröjning. Föreningens huvudprocesser med ett nationellt perspektiv är att ha god medlemsservice och ekonomiadministration där man utvecklar verksamheten för att bedriva opinion i syfte att
minska viltolyckorna.
Verksamhetsåret
2020 har varit ett omvälvande år där pandemin gjort att vi inte kunnat
träffas och umgås med våra kära och nära i den omfattning som vi varit
vana vid. Pandemin har för många skapat oro att drabbas där det varit
svårt att planera vardagen och veta när allt skall bli som vanligt igen.
Helt plötsligt så saknar man tiden innan pandemin väldigt, väldigt
mycket.
Pandemin har heller inte gått Älgskadefondsföreningen obemärkt förbi
men jämfört med många andra har föreningen drabbats lindrigt.
I första hand är det föreningens informationsarbete ute på fältet som
helt eller delvis tvingats ställas in. Detta har gjort att vi under året satsat
mer på digital annonsering och annonsering i dags- och veckotidningar,
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sociala medier m.m. vilket är ett komplement och aldrig kan ersätta de
fysiska mötena med gamla och nya medlemmar.
Även årsmötet som var planerat i Östersund fick ställas in och genomföras senare i Växjö och då med begränsningar till max 50 deltagare. Medlemmar erbjöds även att kunna delta digitalt.
Andra händelser som skett under 2020 är att årsmötet med efterföljande
medlemsmöte röstade igenom ett antal motioner med stadgeändringar
som följd.
Den största förändringen är att vi från och med 2021 har löpande
medlemsår vilket kommer att fördela de administrativa arbetsuppgifterna jämnare över året. Med löpande medlemsår kommer det också att
vara lika attraktivt att bli ny medlem under årets alla månader. Nuvarande medlemmar kommer inte att märka någon skillnad.
En annan förändring är att vi minskar antalet ledamöter i styrelsen, från
nio till sju under 2021.
Valberedningen kommer också att minska i antal, från fem till tre ledamöter.
Personalen har under en period varit korttidspermitterad men kansliet
har varit öppet som vanligt vilket vi prioriterat för att kunna finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.
Under året har föreningen betalat ut ca 2,1 miljoner kronor i ekonomisk
ersättning till medlemmarna, en minskning mot föregående år.
Föreningen har haft ett lägre antal olyckor jämfört med 2019. Statistiken
visar att viltolyckorna minskade under första delen av året men eftersom
antalet viltolyckor ökade igen under slutet av året kommer troligen ett
större antal olyckor som skett under 2020 att redovisas under 2021.
Parallellt med medlemsservice har det administrativa arbetet varit inriktat på att utveckla ett nytt medlemsregister och arbeta mer digitalt. Arbetet med att informera och föra opinion på sociala medier har ökat.
Samverkan med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) fortsätter, dels med utveckling av våra egna viltsimulatorer men även i projekt runt simulatorer för blåljusmyndigheter. Där bidrar vi med vår kompetens, erfarenhet och framåt även med utbildning.
Sammanlagt har styrelsen under verksamhetsåret haft fyra (4) sammanträden inklusive ett konstituerande möte. Det av styrelsen delegerat arbetsutskott har haft fem (5) sammanträden.
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Medlemmar oc h ekon omisk hjälp 20 20
Medlemsantal:
76298
Behandlade olyckor
751
Utbetald ek. hjälp (tkr)
2 086
Snittkostnad/olycka (kr)
2 778

(- 1 822)
(-149)
(-935 tkr)
(- 579 kr)

Framtiden
Trenden de senaste åren visar fortsatt på ökat antal viltolyckor på våra
vägar även om vi i början av året såg en nedgång, troligen i samband
med pandemin som gjorde att trafiken minskade på grund av restriktioner och hemarbete. Under hösten och vintern ökade siffrorna igen. Vikten av att föreningen genomför proaktivt arbete för att bidra till att
minska trafikolyckorna med vilt är därför fortsatt lika aktuell.
Styrelsen tillsammans med valberedningen och personalen fortsätter arbetet med att ta fram en ny strategisk plan från 2022 fram till 2024. Arbetet med att söka samverkan med andra myndigheter, organisationer och
föreningar kommer att fortsätta utifrån Älgskadefondsföreningens syften.
Om två år fyller föreningen 50 år. Det skulle vara fantastiskt om vi kan
sikta på 100 000 medlemmar fram till dess. Vi tror att det finns många
bilförare, bilägare och blivande bilförare där ute som fortfarande inte
känner till oss. Ett medlemskap för 150 kr är en utmärkt present, årets
alla dagar som dessutom skänker omtanke och räcker i ett helt år. Föreningen finns till för medlemmarna, medlemmarna är föreningen.
Nu hoppas vi att vaccinet gör den verkan det ska och vi kan mötas i vardagen utan att vi riskerar att bli sjuka.
Med förhoppning om ett skadefritt trafikår där vi tillsammans kan bidra
genom opinion för att bryta den negativa uppåtgående trenden med
viltolyckor.
Tack alla medlemmar för det fantastiska jobb ni gör och kör försiktigt
därute på vägarna. Var rädda om Er.
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Arvoden och ersättningar- Valberedning

Arvode och ersättningar 2021
Arvoden fastställs från aktuellt prisbasbelopp (PBB) 47 600kr.
2021
ordförande

150%

71 400 kr

vice ordförande

45%

21 420 kr

ekonomiförvaltare

55%

26 180 kr

styrelsemedlem

30%

14 280 kr

revisorer förtroendevalda 8%

3 808 kr

revisor auktoriserad

enligt faktura

revisorsuppleant

4%

1 904 kr

revisorsuppl. auktoriserad enligt faktura

valberedning ordförande 12%

5 712 kr

valberedning

3 808 kr

8%

Ersättning förrättning ½ dag 0 - 4tim. 2%

952 kr

Ersättning förrättning hel dag 0-8tim 4% 1 904 kr
Efter åtta tim. utgår restidsersättning 0,33% 157 kr/tim.
Traktamente och kostnadsersättning enligt gällande riktlinjer från skatteverket.
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Nomineringar- Valberedning

Valberedningens förslag till nomineringar för styrelse och revisorer
Valberedningens förslag till styrelseledamöter att väljas på 2 år
Nils-Göran Strömberg, Kalvsvik

omval till 2023

Lennart Carlsson, Åseda

omval till 2023

Mats Lindkvist, Vänersborg

omval till 2023

Annette Hagen, Trelleborg

omval till 2023

Kvarstår valda till 2022
Morgan Palmquist, Karlstad
Albert Arvidsson, Mörkö
Johanna Hjärtfors, Åseda

Valberedningens förslag till ordförande för Älgskadefondsföreningen 1 år
Morgan Palmquist, Karlstad

Valberedningens förslag till revisorer och ersättare på 1 år
Helene Danielsson, Berga

omval till 2022

Karin Nilsson, Vimmerby

omval till 2022

Jukka Karaketo, Borlänge

omval till 2022 ersättare

Raine Svensson

omval till 2022 auktoriserad revisor

Ola Fälth

omval till 2022 ersättare auktoriserad revisor
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Polisrapporterade viltolyckor/statistik från NVR

Viltolyckor i Sverige 2017-2020
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Polisrapporterade viltolyckor/statistik från NVR

Viltolyckor i Sverige 2017-2020
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Styrelsen för
Älgskadefondsföreningen 2020

Morgan Palmquist
Karlstad
Ordförande

Nils-Göran Strömberg
Kalvsvik
Vice ordförande

Lennart Carlsson
Åseda
Ekonomiförvaltare

Albert Arvidsson
Mörkö
Ledamot

Mats Lindquist
Vänersborg
Ledamot

Johanna Hjärtfors
Åseda
Ledamot

Amelie Andersson
Nävlinge
Ledamot

Joel Lundholm
Skellefteå
Ledamot

Annette Hagen
Trelleborg
Ledamot

