
NORRORTS JAKTVÅRDSKRETS 

 
  Protokoll Styrelsemöte 

Styrelsemöte, 2018-05-07 

 

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

Lefring, Marianne Tersmeden 
 

Ej närvarande: 

Jan Heggen, Patrik Olofsson, Johan Winberg, Sandra Elvin, Håkan Svensson    

 

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

 

§ 2 Anmälan av övriga frågor 
- 2 övriga frågor 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 
- Beslutades att fastställa dagordningen. 

 

§ 4 Val av justeringsman 
- Att jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Nils Lefring 

 

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

 

§ 6 Förändring av roller inom styrelsen 

 Mikael Palmgren har på egen begäran lämnat styrelsen. Styrelsen förtydligade målet att ha 
korta svarstider på våra Webbmejl, Utbildningsansvarige (Sandra) ansvara för att alla som 

anmäler sig till våra event som handlar om utbildning/ fortbildning känner sig välkomnade 

och får en bekräftelse på anmälan. Skytte administreras av Sekreteraren (Pelle) som tar emot 

och bekräftar anmälan. Sekreteraren svara också på ”allmänna” frågor och skickar i de fall det 

behövs frågan vidare.                                                                                                                                                             

 

§ 7 Inkomna skrivelser och remisser 
- Inga 

 

§ 8 Rapport från ordförande 
- Inget nytt att rapportera  

 

§ 9 Rapport från Kassören 
- Redovisade status, fick i uppdrag att öppna Swishkonto, beslutades att dela upp 

pengarna på konton enligt eget förslag. Informerade om att ännu har inga fakturor dykt 

upp för pågående verksamhetsår. 

 

§ 10 Rapport från Sekreteraren 

- Inget nytt att rapportera.  

 

§ 11 Rapport från Hundansvarig 
- Ej närvarande 
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§ 12 Rapport från rovdjursansvarig 

- Inget att rapportera. 

 

§ 13 Rapport från skytteansvarig 

- Vakant 

§ 14 Rapport från ungdomsansvarig 

- Ej närvarande 

 

§ 15 Rapport från utbildningsansvarig  

- Ej närvarande. 

§ 16 Rapport från JAQT. 

- Skytte på älgbana i Almunge inbokat 27 maj och 26 juni. Skytte i biograf inbokat 7/8. 

 

§ 17 Rapport från webbmaster 
- Vi har en kommunikation i toppklass, vi har en stor andel medlemmar som är aktiva 

på våra plattformar. Trafiken till hemsidan och Facebook är i högsta grad 

händelsestyrd, viktigt att hela tiden ha ett jämnt flöde av aktiviteter på gång som 

genererar trafik till plattformarna. Detta rekryterar även nya medlemmar. Vi 

konstaterade god prognos att nå de mätbara målen från verksamhetsplanen, varav 

några mål redan har uppfyllts. 

§ 18 Övriga frågor 
- Styrelsen förtydligade namnfrågan, namnet ska vara Jägareförbundet Norrorts 

Jaktvårdkrets, i vår kommunikation med myndigheter etc. 

- Beslut verksamhetsplanen ska stängas och publiceras omg. 

- Beslut att styrelsemedlem som går någon av våra utbildningar kan få subvention på 

avgift. 

§ 19 Nästa möte 
Nästa möte 28/5 kl 17.00 plats Skyttet Arlandastad. 

 

§ 20 Avslutning 
Mötet avslutas. 

    Vid protokollet 

 

 

Justeras    Pelle Andersson 
     

 

 

Nils Lefring  Kjell Åkerström 


