
NORRORTS JAKTVÅRDSKRETS 

 
  Protokoll Styrelsemöte 

 

Styrelsemöte, 2018-03-12 

 

Närvarande: Kjell Åkerström, Pelle Andersson, Krister Enwall, Nils Lefring Jimmy 

Gustafsson, Håkan Svensson, Johan Winberg 

 

Ej närvarande: 

Marianne Tersmeden, Sandra Elvin, Patrik Olofsson, Jan Heggen, Mikael Palmgren  

 

§ 1 Mötet öppnas 
- Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Anmälan av övriga frågor 
-  

 

§ 3 Fastställande av dagordning 
- Beslutades att fastställa dagordningen. 

 

§ 4 Val av justeringsman 
- Att jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Johan Winberg 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
-  Mötet godkände föregående protokoll. 

 

§ 6 Förändring av roller inom styrelsen 

- Sandra Elvin axlar området utbildning 

- Pelle och Kjell delar ansvar för rovdjur 

- Nils ansvarar även för medlemsrekrytering och är den i styrelsen som är 

registeransvarig 

 

§ 7 Inkomna skrivelser och remisser 
- Inga 

 

§ 8 Rapport från ordförande 

-  Kjell redovisade tankar kring kretsens framtida arbete och vision. Fortsatt bäst i 

klassen då det gäller rekrytering medlemmar och när det kommer till aktiviteter i 

kretsen. Frågan hålls levande i styrelsearbetet. 

 

§ 9 Rapport från Kassören 
- Redovisade status och hur kassan förvaltas då den nu ökar med även intäkter från 

Danderyd och påminde om att vi ska försöka jaga in de pengar som vi är berättigade 

till i aktivitetsstöd. Påminnelse om att vi ska lämna in budgetförslag.   

 

§ 10 Rapport från Sekreteraren 
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- Förser Märsta med alla de dokument som skall in dit nu efter årsmötet och 

sammanslagningen.  

 

§ 11 Rapport från Hundansvarig 
- Ej närvarande. 

   

 

§ 12 Rapport från rovdjursansvarig 

- Inget 

 

§ 13 Rapport från skytteansvarig 

- Ej närvarande  

 

§ 14 Rapport från ungdomsansvarig 

- Läger planeras i augusti, prova på jaktdag,  

 

§ 15 Rapport från utbildningsansvarig  

- Ej närvarande 

§ 16 Rapport från JAQT. 

- Ej närvarande. 

 

§ 17 Rapport från webbmaster 

- Sammanslagningen av de olika plattformarna går i en förfärlig fart och styrelsen 

konstaterar ödmjukt att vi är lyckliga som har kompetensen för detta i styrelsen. De 

flesta planerade åtgärderna är om inte helt klara så i princip klara så här ett par veckor 

efter årsmötet. 

 

 

§ 18 Övriga frågor 

- Beslut skaffa portabel projektor – Nils tar bollen. 

§ 19 Nästa möte 
Nästa möte 27/3 kl 19.00 plats lokalen Lindgårdsvägen 34 

 

§ 20 Avslutning 
Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet 

 

  

Pelle Andersson 

Sekreterare 
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Justeras 

 

 

 

 

 Johan Winberg                                            Kjell Åkerström  

 Adjungerad                                               Mötesordförande 


