
NORRORTS JAKTVÅRDSKRETS 

 
  Protokoll Styrelsemöte 

 

Styrelsemöte, 2018-03-27 

 

Närvarande: Kjell Åkerström, Pelle Andersson, Krister Enwall, Jimmy Gustafsson, Håkan 

Svensson, Marianne Tersmeden, Patrik Olofsson, Sandra Elvin 

 

Ej närvarande: 

Jan Heggen, Mikael Palmgren, Nils Lefring, Johan Winberg 

 

§ 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 Krister Enwall 

 

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

 

§ 6 Förändring av roller inom styrelsen 

 

§ 7 Inkomna skrivelser och remisser 
- Inga 

 

§ 8 Rapport från ordförande 

- Påminde om länsstämman. Utnyttja Bogesund så mycket som möjligt.  

 

§ 9 Rapport från Kassören 
- Redovisade status och hur kassan förvaltas pengar från Danderydskretsen nu på 

kontot. 

 

§ 10 Rapport från Sekreteraren 

- Försöker få in allas underlag till verksamhetsplanen, tog bollen att tillsammans med 

Kjell gå vidare med frågan om förlänga staketet längs E18.  

 

§ 11 Rapport från Hundansvarig 
- Hundens dag 5/5 och kretsdag Almunge 26/8. 

   

 

§ 12 Rapport från rovdjursansvarig 

- Spillningsinventering riks, nu uppe i ca 310 individer. 
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§ 13 Rapport från skytteansvarig 

- Ej närvarande, diskussion om biografskyttet, vi har tidigare haft ett pris i biografen på 

1 000kr/timme, vi bör sträva efter att landa där. Beslut att ta ut 150 kr/pp vid 

skytteträffarna, skytten betalar till Widforss på plats och vår faktura reduceras med 

motsvarande. En från styrelsen är värd var gång vi skjuter enligt rullande schema, 

skytteansvarige administrerar inbjudan och deltagande till skjuttillfällena. Till att börja 

med viks ett skyttetillfälle (ett tidigt) till att primärt bjuda in JAQT och ungdomar, om 

ej fullt fylls skyttet på från övriga medlemmar.  

 

§ 14 Rapport från ungdomsansvarig 

- Inget nytt  

 

§ 15 Rapport från utbildningsansvarig  

- Ett stort antal möjligheter diskuterades och nu ska dessa konkretiseras och budgeteras. 

§ 16 Rapport från JAQT. 

- Skytte på älgbana och i biografen planeras. 

 

§ 17 Rapport från webbmaster 

- Väntar på underlag för att skicka ut vårt första nyhetsbrev. 

 

§ 18 Övriga frågor 

- Beslut att skjuta till 5 000kr till stödutfodring då länsföreningen bidrar med samma 

summa. Fördelning av foder ½ mängden öster om E18 och ½ väster om E18, styrelsen 

väljer platser och kontaktar markägare. 

§ 19 Nästa möte 
Nästa möte 7/5 kl 19.00 plats lokalen Lindgårdsvägen 34 

 

§ 20 Avslutning 
Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet 

 

  

Pelle Andersson 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras 

 

 

Krister Enwall  Kjell Åkerström 
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