Årssammanställning
för verksamheten 2004

VI RapportERAR från 2004
Nyheter 2005
Höjd maxersättning
Höjd medlemsavgift
Ny profil

Vi har höjt den ekonomiska hjälpen från max 4 500 kr
till 5 000 kr
Vi har höjt medlemsavgiften till 120 kr
Vi har tagit fram ett nytt profilprogram för Älgskadefondsföreningen.

Antalet medlemmar 2004 blev 86 245
jämfört med 84 428 för år 2003. En
något mindre ökning än de senaste
åren, men i tider då ideella föreningar
kämpar med vikande medlemssiffror
känns det ändå positivt. En stor andel
nya medlemmar kommer från vår värvningskampanj. Där konstaterar vi också
att den som själv varit med om en
olycka, och därmed nyttjat möjligheten
till ekonomisk hjälp, har lätt för att värva
andra. Det tar vi som ett gott betyg!
När det gäller ansökningar om ekonomisk hjälp stannade antalet vid 870
för 2004. Som ni kanske kommer ihåg
ökade dessa 2003 med ungefär 30 %
(1 059) jämfört med 2002. Bl.a. pekade kurvan för vildsvinsolyckor rakt upp
de sista månaderna 2003. Den ser
dock ungefär likadan ut 2004 varför vi
nu drar slutsatsen att det högre antalet
vildsvinsolyckor under vinterperioden
inte bara beror på ökning i stammen,
utan också till stor del på ökad aktivitet bland djuren. Se utvecklingen i ditt
län på sidan 18.
För första gången på tre år har vi en
ny vinnare i vår medlemsvärvningstävling.

Flest medlemmar 2004, totalt 31,värvades av Stig-L Hansson, Strömstad.
Stig-L kommer att få ta emot sitt förstapris på vårt årsmöte i Örebro. På
andra plats kom, vår tidigare flitige vinnare, Fred Roos, Hudiksvall (27 värvade) och på tredje plats Runo Eriksson,
Mora (21 värvade). Tävlingen fortsätter
under 2005. Än en gång har alla chansen!
Under 2004 är den tragiska sanningen att inte mindre än 14 personer
dödades i viltolyckor! Hjälp oss minska olyckorna och kanske rädda liv!
Påminn nära och kära om hur viktigt
hastighet och bilbälte är – inte bara
vid viltolyckor utan vid alla typer av
olyckor!
Åseda i mars 2005, Kansliet
M. Hjärtfors

Lis-Marie Magnusson, Marianne Hjärtfors,
Jonny Johansson
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Årssammanställning 2004
Resultaträkning (ksek)
Intäkter

2004

2003

Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter

7.774
4
317

7.582
12
300

Summa intäkter

8095

7.894

2.447
1.251
1.309
84
443
1.625
145
135

3.060
1.723
1.215
83
419
1.532
103
56

7.439

8.191

656

-297

Tillgångar

2004

2003

Inventarier
Skattefordran
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Likvida medel
Placeringar

466
78
17
7.495
6.013

403
149
9
5.265
4.941

14.069

10.767

5.203
83
95
1.162
7.526

4.547
69
105
1.219
4.827

Summa skulder, fonderade medel och eget kapital 14.069

10.767

Kostnader
Ekonomisk hjälp till medlemmar
Förebyggande åtgärder
Löner och arvoden inkl. lönebikostnader
Reseersättning och traktamenten
Årsmöte och styrelsemöten
Administration inkl. porto1)
Avskrivningar
Skatter

Summa kostnader
Årets resultat
1 Varav porto 929 och kostnad för värvningskampanj 88

Balansräkning

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Alfa och Kurt Gustavssons minnesfond
Anställdas skatter
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
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Verksamhetsbe
Året har varit händelserikt med en omfattande
Ännu ett verksamhetsår har lagts till
handlingarna och som tidigare år har
verksamhetens huvudsakliga uppgifter
varit att arbeta förebyggande för att
minska viltolyckorna och att hjälpa
våra medlemmar ekonomiskt om
olyckan med vilt varit framme.
Föreningens informatör, Jonny
Johansson, har även i år besökt
många evenemang runt om i landet
där han informerat och lärt bilister hur
man i möjligaste mån skall göra för att
undvika att kollidera med vilt. Totalt har
föreningen bevistat över 100 platser,
som har besökts av uppskattningsvis
1,9 milj. människor. Både arrangörer
och besökare har visat stort intresse
och uppskattning för föreningens arbete.
En viktig målgrupp i föreningens
arbete är våra ungdomar och därför
har regementen och trafikskolor varit
ett självklart val även i år för att nå
fram till dem med information.
I Kalmar län har också pågått ett
försök med gratis medlemskap resterande kalenderår till den som tog körkort i trafikskola under 2004. Utvärdering kommer att ske av antalet nya
medlemmar som tillkommit efter erbjudandet och hur många av dessa som
förnyat sitt medlemskap för 2005.
Projektet med medlemmar som
informatörer pågår sedan tidigare i
Norrbotten, Värmland och Kalmar län.

Under 2004 har verksamheten utökats
med Örebro och Östergötland. Innan
medlemmarna går ut och informerar
utbildas de genom föreningens försorg. Den första utbildningen har
genomförts i föreningens lokaler i
Åseda under 2004 och nästa utbildning sker i mars 2005 för informatörer
från Blekinge och Västra Götaland län.
Samordning av verksamheten och
kontakter med ansvariga sköts från
kansliet.
Föreningen har under året figurerat i
media via press, radio och TV.
I styrelsen pågår ett utvecklingsarbete inför framtiden. Olika arbetsgrupper har bildats och gruppernas arbete
har börjat synas i verksamheten. Ett
profilprogram har tagits fram och riktlinjer för hur brev, annonser, material
m.m. skall se ut kommer att se dagens
ljus under 2005.
Nyhetsbrev har under året skickats
ut till medlemmarna.
Precis som tidigare år har kanslipersonalen, som vanligt, varit effektiva
och utför ett mycket bra arbete.
Medlemmar skall ha sin service, årsmöte skall planeras, olyckor skall
behandlas och utskick skall göras för
att medlemmar skall få sitt medlemskap förnyat. Under året har också
medlemsavgiften höjts vilket inneburit
extra stor belastning på kansliet.

rättelse 2004
informationsverksamhet i landet.
Medlemsantalet 2004 blev 86 245 och detta är en
ökning från föregående år med 1 817 personer. Under året
har 870 olyckor behandlats. Utöver detta har mycket arbete gjorts på kansliet för att bistå de olika grupperna i styrelsearbetet.
Älgskadefondsföreningen deltar i det nationella samarbetet ”Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan” - SES. I
ledningsgruppen ingår 11 personer och föreningen representeras av vice ordf. Larz Glemfors. Gruppen arbetar
med frågor inom viltolycksproblematiken. Bl.a. drivs ett
antal projekt med målsättning att minska viltolyckor och
öka medvetenheten om vilt bland trafikanter. Ett av projekten är en nationell viltolyckskampanj där föreningens deltagande har varit betydelsefullt och där de uppstoppade
djuren och älgkrockade bilarna dragit uppmärksamhet till
sig. Föreningens representanter och informationsmaterial
är också en viktig del i kampanjen.
Mer information om SES finns på hemsidan www.sesgruppen.se
SES-gruppen är ett bra exempel på hur frivilligorganisationer och myndigheter kan samarbeta kring en angelägen
uppgift och där Älgskadefondsföreningen har en stor roll i
att samarbetet har kommit till stånd.
Ett nytt verksamhetsår står för dörren med många
spännande utmaningar. Många människor kommer, som
vanligt, att informeras av föreningens informatörer och styrelserepresentanter.
Vi ser nu framåt, och en av utvecklingsgrupperna i styrelsen kommer att fånga upp idéer från olika håll, som kanske kan förverkligas genom föreningens försorg och som
kan bidra till en minskning av viltolyckorna i framtiden.
Åseda i mars 2005
Styrelsen
Lars Sävberger, ordf.

Styrelsen
2004

Lars Sävberger

Larz Glemfors

Mariannelund
Ordf.

Nybro
V.ordf.

Ingrid Hugosson

Roy Gruvhagen

Åseda
Ek.förv.

Fröseke
Sekr.

Sven-Erik
Bertilsson

Vemdalen

Kjell Tjärnås

Delsbo

Karin Nilsson

Gunilla Karlsson

Växjö

Oskarshamn

Mats Willén
Grängesberg

FÖRKLARING
TILL FÖRESLAGEN
STADGEÄNDRING!
Stadgeändring, en åtgärd för att kunna möta
utvecklingen i föreningen och samhället
I en förening finns det stadgar, vilka är
grunden i föreningen. Där beskrivs föreningens ändamål, regler, syften m.m.
Under de år som gått sedan Älgskadefondsföreningen bildades, har det med
jämna mellanrum funnits skäl att se
över dessa stadgar för att möta utvecklingen i föreningen, men även
utvecklingen i samhället. Till årsmötet i
Örebro 2005 har styrelsen lagt förslag
på vissa stadgeändringar. Sedan är det
naturligtvis årsmötet som ska ta beslut
om ändringarna. Här kommer styrelsens förslag och kommentarer till föreslagna förändringar.
§5 Styrelsen anser att det är en brist i
de nuvarande stadgarna att det inte
framgår på vilka grunder som en medlem ska kunna uteslutas. Med den
föreslagna ändringen klargörs detta så
att inte subjektiva värderingar ska
avgöra.
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§6 I föreningar väljs ofta suppleanter
till styrelsen. En nackdel med det är
ofta att suppleanterna inte blir lika delaktiga i föreningens arbete. I Älgskadefondsföreningens nuvarande styrelsearbete är alltid suppleanterna kallade
till styrelsemöten. Det gör att suppleanterna alltid är uppdaterade i arbetet.
En nackdel är att suppleanter endast
har beslutsrätt när man ersätter en
ordinarie ledamot, inte annars.
Styrelsen anser det därför lämpligt att
minska antalet ledamöter i styrelsen till
nio ordinarie och inga suppleanter.Det
innebär att antalet beslutsmässiga i
styrelsen inte påverkas, samtidigt har
samtliga både yttrande- och beslutsrätt.
En annan viktig sak är att med detta
minskas även föreningens kostnader.
§7 I denna paragraf finns regler för årsmötet. Styrelsen föreslår att en punkt 8
tar upp ”Fastställande av resultat- och

balansräkning”. Denna punkt har tidigare saknats.
§11 För att klargöra för vilka fordon
ersättning kan utgå vid viltolycka, föreslår styrelsen att det i § 11 ändras från
”fordon” till ”motorfordon”. I och med
denna skrivning omfattar begreppet
motorfordon följande:
• Personbilar
• Lastbilar
• Bussar
• Motorcyklar
• Mopeder
Ett ytterliggare klargörande i förslaget till förändring är att det ska framgå
att ersättning även utgår för tillkopplad
släpvagn till ovan nämnda fordon.

någon anledning att ge vissa motioner
en särskild bedömning. Därför föreslår
styrelsen att den texten tas bort.
Tiden för inlämnande av motioner
tidigareläggs med en månad till den 15
januari. Det bör även förtydligas att
stadgeändringar ska beslutas på ett
ordinarie årsmöte, samt på ett medlemsmöte ”som hålls tidigast en
månad efter årsmötet” eller på två på
varandra följande årsmöten.
Om du har frågor eller synpunkter
på de föreslagna ändringarna är du
välkommen att diskutera dessa med
styrelseledamöterna, antingen före
eller under årsmötet.

§13 I denna paragraf finns idag en möjlighet för styrelsen att uppta motioner
till årsmötet, även om dessa inkommit
efter ordinarie motionstidens utgång 15
feb. Styrelsen anser inte att det finns
ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N
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föreningens Stadgar
Grön text = tas bort

Blå text = ändras

Röd text = tillägg

Nuvarande stadgar

Förslag till stadgar

§ 1 Föreningens namn skall vara Älgskadefondsföreningen.

§ 1 Föreningens namn skall vara Älgskadefondsföreningen.

§ 2 Föreningen är en ideell, opolitisk
hjälporganisation, i vilken fysiska personer vinner inträde,och har till syfte att:

§ 2 Föreningen är en ideell, opolitisk
hjälporganisation, i vilken fysiska personer vinner inträde,och har till syfte att:

1. På bästa sätt sprida kunskaper och
information om viltolyckor samt medverka till åtgärder för att förhindra dem.
2. Föreningen skall lämna ekonomisk
hjälp till medlemmar vid kollision, inträffad i Norden – med djur enligt Jaktförordningens § 40 (björn, varg, järv, lo,
älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn) samt ren -- med ett belopp
som fastställs av styrelsen för ett kalenderår i taget.
Ekonomisk hjälp utgår för de verkliga
reparationskostnader medlemmen
åsamkats, samt kostnadsersättning –
dock högst med det av styrelsen
bestämda maxbeloppet per olyckstillfälle och inom ramen för tillgängliga
medel.

1. På bästa sätt sprida kunskaper och
information om viltolyckor samt medverka till åtgärder för att förhindra dem.
2. Föreningen skall lämna ekonomisk
hjälp till medlemmar vid kollision, inträffad i Norden – med djur enligt Jaktförordningens § 40 (björn, varg, järv, lo,
älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn) samt ren -- med ett belopp
som fastställs av styrelsen för ett kalenderår i taget.
Ekonomisk hjälp utgår för de verkliga
reparationskostnader medlemmen
åsamkats, samt kostnadsersättning –
dock högst med det av styrelsen
bestämda maxbeloppet per olyckstillfälle och inom ramen för tillgängliga
medel.

§ 3 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen.

§ 3 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen.

§ 4 Medlemsförteckning skall finnas.
Föreningens adress skall vara samma
som där föreningens kansli är beläget.

§ 4 Medlemsförteckning skall finnas.
Föreningens adress skall vara samma
som där föreningens kansli är beläget.
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björn

mufflonfår

älg

utter
örn
dovhjort
kronhjort

vildsvin
rådjur

järv

varg

lodjur
Tecknare Rolf Svensson

Jaktförordningens § 40
"Har något av ovanstående djur skadats eller
dödats vid sammanstötning med motordrivet
fordon, är fordonets förare skyldig att snarast
möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta
närmaste polismyndighet".
Förutom ovanstående § 40-djur utgår ersättning från föreningen även vid kollision med ren.

§ 5 Medlem som ej erlagt årsavgift
senast den 1 febr. aktuellt år, anses ha
utträtt ur föreningen. Ny medlem,
som erlägger avgift efter den 31 oktober, räknas som medlem även för det
följande året.
§ 6 För föreningen skall finnas en styrelse bestående av nio ledamöter.
Mandatperioden skall vara två år med
val, växelvis, av fyra respektive fem
ledamöter varje år. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år,
i övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

§ 5 Medlem, som ej erlagt årsavgift
senast den 1 februari aktuellt år, anses
ha utträtt ur föreningen. Ny medlem,
som erlägger avgift efter den 31 oktober, räknas som medlem även för det
följande året. Medlem, som bryter mot
föreningens stadgar eller uppenbarligen
skadar föreningens intressen, kan av
styrelsen uteslutas ur föreningen.
Medlem som styrelsen avser utesluta,
skall inom en vecka efter förslag om
uteslutning, erhålla del av styrelsens
förslagsbeslut och beredas möjlighet att
inom två veckor därefter skriftligen yttra
sig över beslutsförslaget, innan beslut
fattas.
§ 6 För föreningen skall finnas en styrelse bestående av nio ledamöter. Av
föreningen anställd kan ej ingå i styrelsen. Mandatperioden skall vara två år
med val, växelvis, av fyra respektive fem
ledamöter varje år. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år, i
övrigt konstituerar sig styrelsen själv.
ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N
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Dessutom väljs två styrelsesuppleanter, växelvis, med en mandatperiod
om två år.
Vidare väljs tre revisorer och tre suppleanter. Av dessa skall en ordinarie och
en suppleant vara auktoriserade revisorer. Mandatperioden för revisorerna
skall vara ett år.
Årsmötet skall också välja en valberedning, bestående av fem personer, med
en mandatperiod om ett år. Styrelsen
äger rätt att delegera sig med full beslutanderätt för delegerade.

Styrelsen är beslutsför då minst fem
ledamöter är närvarande.
Vidare väljs tre revisorer och två suppleanter. Av dessa skall en ordinarie
och en suppleant vara auktoriserade
revisorer. Mandatperioden för revisorerna skall vara ett år.
Årsmötet skall också välja en valberedning, bestående av fem personer,
med en mandatperiod om ett år.
Styrelsen äger rätt att delegera sig med
full beslutanderätt för delegerade.

§ 7 Årsmötet skall hållas senast den 30
april. Medlemmarna kallas enligt styrelsens beslut, dock tidigast 1 månad före
ordinarie årsmöte och senast 14 dagar
före årsmötet. Kallelse till extra medlemsmöte skall ske enligt styrelsens
beslut, dock tidigast 14 dagar före
mötet och senast 7 dagar före mötet.
Förhandlingarna vid ordinarie årsmöte skall ske enligt följande dagordning:

§ 7 Årsmötet skall hållas senast den 30
april. Medlemmarna kallas enligt styrelsens beslut, dock tidigast 1 månad före
ordinarie årsmöte och senast 14 dagar
före årsmötet. Kallelse till extra medlemsmöte skall ske enligt styrelsens
beslut, dock tidigast 14 dagar före
mötet och senast 7 dagar före mötet.
Förhandlingarna vid ordinarie årsmöte skall ske enligt följande dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet utlysts i
behörig ordning
3. Val av mötesfunktionärer
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
9. Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleant
10. Val av styrelsens ordförande
bland styrelseledamöterna
10
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1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet utlysts i
behörig ordning
3. Val av mötesfunktionärer
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och
balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
10. Fastställande av arvoden m.m.
för styrelse, revisorer och
valberedning

Ser du ett djur passera vägen - var extra uppmärksam.
Ofta kommer fler!
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Har du kolliderat med ett vildsvin - gå inte ur bilen.
Ett skadat vildsvin kan vara synnerligen aggressivt och farligt.
I denna situation är det lämpligt att köra cirka 200 meter bort och markera platsen där.
Förklara avståndet mellan markering och olyckasplats när du anmäler olyckan.
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11. Val av revisorer jämte
suppleanter
12. Val av valberedning jämte sammankallande
13. Fastställande av arvoden m.m.
för styrelse, revisorer och
valberedning
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Ev. motioner
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelsens ordförande
bland styrelseledamöterna
13. Val av revisorer jämte
suppleanter
14. Val av valberedning jämte
sammankallande
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Ev. motioner
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas

Rösträtt på årsmöte och medlemsmöte tillkommer på mötet närvarande
medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis

Rösträtt på årsmöte och medlemsmöte tillkommer på mötet närvarande
medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis.

§ 8 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den de utser, dock minst
två i förening.

§ 8 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den de utser, dock minst
två i förening.

§ 9 Föreningens räkenskapsår omfattar
tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 Föreningens räkenskapsår omfattar
tiden 1 januari – 31 december.

§ 10 Styrelsen skall besluta om på vilket sätt föreningens medel skall placeras för att erhålla god avkastning.
Inriktningen får ej vara spekulativ och
innehålla en hög risknivå.

§ 10 Styrelsen skall besluta om på vilket sätt föreningens medel skall placeras för att erhålla god avkastning.
Inriktningen får ej vara spekulativ och
innehålla en hög risknivå.

§ 11 Medlemskapet i föreningen är
personligt och gäller för medlem, som
förare av skadat fordon ägt av fysisk
person eller som registrerad ägare enl.
bilregistret, av skadat fordon.

§ 11 Medlemskapet i föreningen är
personligt. Ersättning vid kollision gäller
medlem, som förare av skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn,
ägd av fysisk person eller, som registrerad ägare, enl. vägtrafikregistret, av
skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn).

ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N

13

§ 12 Medlem skall, för att erhålla ekonomisk hjälp från föreningen, i samband med inträffad viltolycka, senast
två månader efter densamma till föreningens kansli insända ansökan, åtföljd
av till ärendet erforderliga handlingar.
Om särskilda skäl föreligger kan tiden
utsträckas, dock högst sex månader
från olyckans datum.

§ 12 Medlem skall, för att erhålla ekonomisk hjälp från föreningen, i samband
med inträffad viltolycka, senast två
månader efter densamma till föreningens kansli insända ansökan, åtföljd av
till ärendet erforderliga handlingar. Om
särskilda skäl föreligger kan tiden
utsträckas, dock högst sex månader
från olyckans datum.

§ 13 Motion till årsmötet skall vara
insänd senast den 15 februari för att
tas upp på årsmötets dagordning.
Styrelsen äger rätt besluta att upptaga
motion till behandling på årsmötet,
även om den har inkommit efter den 15
februari. Förslag till valberedningen skall
ha inkommit före den 15 februari.
Stadgeändring fastställs genom beslut
på årsmötet och på ett medlemsmöte,
eller på två på varandra följande årsmöten. Beslut om stadgeändring skall fattas med minst två tredjedels majoritet

§ 13 Motion till årsmötet skall vara
insänd senast den 15 januari för att tas
upp på årsmötets dagordning.
Förslag till valberedningen skall ha
inkommit före den 15 januari.
Stadgeändring fastställs genom
beslut på ett ordinarie årsmöte och på
ett medlemsmöte, som hålls tidigast en
månad efter årsmötet, eller på två på
varandra följande årsmöten. Beslut om
stadgeändring skall fattas med minst
två tredjedels majoritet.

§ 14 Beslut om föreningens upplösning
skall fattas på ett årsmöte och ett därpå
följande medlemsmöte som hålles tidigast tre månader efter årsmötet. Vid
medlemsmötet skall, på förslag av styrelsen, beslut fattas om hur föreningens
tillgångar skall användas. För giltiga
beslut krävs, vid såväl årsmötet som vid
medlemsmötet, att dessa beslut fattas
med minst två tredjedels majoritet.

§ 14 Beslut om föreningens upplösning
skall fattas på ett årsmöte och ett därpå
följande medlemsmöte som hålles tidigast tre månader efter årsmötet. Vid
medlemsmötet skall, på förslag av styrelsen, beslut fattas om hur föreningens
tillgångar skall användas. För giltiga
beslut krävs, vid såväl årsmötet som
vid medlemsmötet, att dessa beslut fattas med minst två tredjedels majoritet.

Några av våra samarbetspartners 2004
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ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N

Kort information om
Älgskadefondsföreningen
Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande
förening, där fysiska personer kan vara medlemmar. Medlemsantal
2004-12-31 var 86.245 personer.
Syfte
• Att minska antalet viltolyckor på
våra vägar
• Att hjälpa vår medlem ekonomiskt
vid kollision med djur enligt Jaktförordningens § 40 (björn, varg, järv,
lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin,
mufflonfår, örn) samt ren.

Medlemskap gäller från postgirots bokföringsdag och kalenderåret ut.

Om olyckan är framme
Förutom att polisanmäla en viltolycka,
är det numera också skyldighet att
markera olycksplatsen! Detta för att
underlätta eftersök och därigenom
minska djurets lidande.

Ekonomisk hjälp
Medlemskap innebär rätt till ekonomisk hjälp med den reparationskostnad som medlemmen åsamkats, dock
max 5.000 kronor per olyckstillfälle.
Därutöver utgår en extra kostnadsersättning på 500 kr. (Ersättning tänkt
som hjälp till kringkostnader som kan
uppstå, ex. läkarbesök, resor till och
från verkstad m.m. Ersättningen utgår
även om man har självriskeliminering.)

Omfattning
Medlemskapet är personligt och gäller
som registrerad ägare eller förare av
privatägt fordon. Har man en bil i familjen, skall den som står som ägare i bilregistret stå för medlemskapet. Har man
var sin bil bör båda vara medlemmar.

Pris och giltighet
Medlemsavgift betalas per kalenderår.
År 2005 är medlemsavgiften 120 kronor.

Ansökan
Ansökan om ekonomisk hjälp skall
göras inom 60 dagar, (om särskilda
skäl föreligger kan tiden utsträckas,
dock högst till sex månader från olyckans datum) genom att medlemmen
sänder oss följande:
• Kopia av polisens trafikmålsanteckningar
• Kopia av försäkringsbrev - både där
trafik och vagnskada finns
• Kopia av ev. vagnskadegarantibevis
- sidan där självrisk vagnskada
framgår
• Foto på skadan (om vagnskadeförsäkring saknas)
• Kopia av fakturan som medlemmen
får på självrisk eller reparationskostnad
• Uppgift om medlemsnummer
Ring oss om något är oklart!
Tel. 0474-102 12
ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N
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Ansökan om ekonomisk hjälp

Viltstängsel utestänger inte allt vilt! Tänk också på att efter stormen i södra Sverige
ligger viltstängsel ner på många ställen!

Personuppgiftslagen (PUL)
De uppgifter vi har i vårt medlemsregister är namn, adress, uppgifter om
inbetalningar samt eventuella ansökningar om ekonomisk hjälp. I registret
noterar vi numera även personnummer
på den som lämnat dessa uppgifter till
oss. Detta för att underlätta eventuella
adressrättningar. Älgskadefondsföre-

ningen lämnar inte ut uppgifter ur
registret till någon utanför organisationen. Vi samkör heller inte med andra
register. Som medlem kan du när som
helst begära att få tillgång till de uppgifter om dig själv som finns i vårt
register.

ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N
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Viltolyckor länsvis (ur SES statistik)
Län
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
LM
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD

Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

2003

2004

1
1
1
1
2
1
2

2
1
1
1
2
1
1

3
5
2
1
1
1

SUMMA (inkl. ren)

667
382
584
727
069
707
076
6
981
594
992
827
332
584
017
723
824
649
866
797
976

3
1
5
2
1
1
1

1
1

34 380

698
387
737
839
016
747
887
13
904
449
033
776
297
647
110
668
704
731
944
084
473

36 144

Dödade & skadade i viltolyckor (ur Vägverkets statistik)
Döda
Svårt skadade
Lindrigt skadade

9
130
617

14
106
495

Viltolyckor per djurslag
Djur
Älg
Rådjur
Ren
Hjort
Vildsvin
Annat

2003

2003

2004

2004

Hela vägnätet
4 204
27 720
1 244
433
755
24

Till Föreningen
224
684
111
13
20
7

Hela vägnätet
4 641
28 430
1 859
513
670
31

Till Föreningen
188
535
122
10
10
5

36 144

870
2 447 061

Totalt
34 380
Utbetald ekonomisk hjälp

1 059
3 060 213

(SES statistik samt ur Älgskadefondsföreningens behandlade ärenden)

Alfa och Kurt Gustavssons
Minnesfond
Genom en donation som vi tacksamt
mottog 1998 tillkom ovanstående minnesfond. I denna fond hamnar ex
okända inbetalningar, d v s medlem
som ej anger avsändare och som vi ej
kunnat spåra. Från resultatet 2004 har
beslutats avsätta 10 000 kr till minnesfonden. Minnesfonden innehöll 200412-31 83 249 kr.
Kriterier för utdelning ur denna är
följande: – Fysisk eller psykisk skada
har blivit följden av en viltolycka.
Ersättning till sökt ändamål täcks inte

på annat sätt (d v s genom försäkringar eller landsting/försäkringskassa).
Utdelning skall kunna ske till drabbad
och/eller anhörig till denne
(make/maka, barn eller föräldrar).
- Forskning för att förebygga viltolyckor och dess följder, t.ex. forskning
inom trafiksäkerhet.
Skriftlig ansökan sänds till Älgskadefondsföreningen ”Ansökan ur Alfa
och Kurt Gustavssons Minnesfond”,
Box 101, 360 70 Åseda.

adressändring
Det är viktigt att vi har din rätta adress. Anmäl ändring omgående till:
Älgskadefondsföreningen, Box 101, 360 70 Åseda. E-mail: kansli@aelgen.se

Prinfo Bergs Virserum 05-40164

Fotot på omslagsbilden är taget av Christer
Fredriksson och visar en fjoling i försommartid.
Bilden för tanken till den ljusare tid som är på
väg, men är också ämnad som en liten varning!
Vid kalvavstötningen i maj-juni irrar dessa fjolingar runt och korsar då ofta våra vägar med
ökat antal älgolyckor som följd!

årsmöte
Välkommen till Örebro den 9 april 2005

ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN
Box 101 • 360 70 Åseda
Tel. 0474-102 12 • Fax 0474-122 45
www.aelgen.se

Frankeras ej
mottagaren
betalar
porto

ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN
Svarspost
350 055 500
360 70 Åseda

