
 

 

 
NORRORTS JAKTVÅRDSKRETS 

 

KALLELSE STYRELSEMÖTE 
 

 

  

General Information 

 

                Protokoll styrelsemöte  27/8 2018.    

 

 

1 Mötets öppnande 
                                                                                                 

2 Anmälan av övriga frågor. 
 

a. Status viltstängsel E18 
b. Funktionär 30/8 

                                                                              
3 Godkännande av dagordning 

a. Godkänt 
               

4 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
a. Sandra 
b.  

 
5 Godkännande av föregående protokoll. 

a. Godkänt 
 

6 Förändringar av roller i styrelsen, närvaro på möten. Funktionsbeskrivningar. 
a. Ny skytteansvarig Jens Terelius (blir adjungerad i 

styrelsen) 
b. Utbildningsansvarig Sandra 
c. Johan Winberg lämnar styrelsen 
d. Rovdjursansvarig: Pelle/Kjelle 

              
7 Inkomna skrivelser och remisser 

a. Inga 
 
8 Rapport från ordföranden 

a. Viltstängsel E18 
i. Kjell har pratat med Per Zachariasson. 

Vi behöver skicka skrivelse som Per sen backar upp 
 

9 Rapport från kassören 
a. Redovisning av konto 1. 
b. Redovisning av konto 2. 
c. Inga fakturor har inkommit från skyttet. 
d. Det har kommit faktura från i fjol som fakturerats i år 

för hundträning 2017 
e. Vi har fått kretsbidrag 
f. Vi är numer befriade från deklarationsskyldighet i 

5 år. 
g. Namnförändringen på föreningen har ej gått 

igenom, namnbytet måste styrkas genom korrekt protokollföring. 
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h. Swish-konto ännu inte öppnat, ska göras innan 
nästa möte. 

i. Till nästa möte, kolla upp hur vi ligger mot budget 
10 Rapport från sekreteraren 

a. Medlemsstatistik, just nu 1335st medlemmar per 
1 juli. Vi är 3:e störst i länet 

 
11 Rapport från hundansvarig  

a. Inte närvarande 
 

12 Rapport från eftersöksansvarig 
a. Höstfesten i Vallentuna 29/9 på torget, samma vecka 

som nationella viltolycksveckan 
b. Polisen har kallat till möte för alla samordnare i länet, 

Jimmy skickar Jens i sitt ställe då han har förhinder. 
 

13 Rapport från rovdjursansvarig 
a. Finns björn i norra delen av vårt område. 

 

14 Rapport från ungdomsansvarig 
a. Genomfört skytte för JAQT och Ungdom, mycket lyckat 

(5 ungdomar med föräldrar, 5 tjejer med respektive) 
 

15 Rapport från utbildningsansvarig 
a. De 2 planerade viltundersökarutbildningarna 

hanterar Kjell själv 
i. 1 för JAQT 

ii. 1 för allmänheten 
iii. 200 kr/pers subventionerat av 

kretsen 
b. Vård i det vilda  

i. Sandra kontaktar Märsta/Marie 
angående arrangemang (förslag på datum) 

c. Kjell frågar Jonas om han kan hålla en 
jägarexamenskurs i höst. Några frågor har inkommit via mail. 

 

16 Rapport från JAQT 
a. JAQT-skytte på biografen, gick bra 
b. Kvarnmyra, älgbanan, inte många som kom 

 

17 Rapport från Webbansvarig 
a. Skyttet 20/8 på Österåker, 9 deltagare. 2 som inte dök 

upp. 
b. Webb: lugnt under sommaren. 278 besökare i juni, 

203 jul, 301 aug. 60% googlat genom att söka ”nånstans att jaga”, resten via 
utskicken 

c. 897 aktiva mottagare på senaste nyhetsbrevet, 
44% öppnade mailet, 41% klickade på länken, 50% klickade på Pelles bild. 
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14st anmälningar till nyhetsbrevet via utskicken 
d. Facebook: 136 medlemmar i gruppen 

i. Fråga inkommit om korvkurs. 
Sandra kollar, och svarar på frågan 

e. Utskick på väg till viltundersökarkurserna 
f. Skyttet 30/8 är fullt, inget nytt utskick. Jimmy är 

funktionär 
g. Nils ska uppdatera styrelsesidan med info enligt 

dagens protokoll 
 

18 Övriga frågor 
a. Nils ber Jan H göra en Facebook-poll till 

medlemmarna för att få input till nästa års aktivitetsplan 
b. Krister undersöker möjligheten till sponsorskap 
c. Kjell: Vill att Vallentuna, Danderyd och Täby går 

ur Vallentuna-Närtuna-älgförvaltningsområde och hanteras av kretsen 
istället. Vill att kronskötselområdet blir samma som älgskötselområdet. För 
komplext för att göra något åt 

 
19 Nästa möte 

a. 22/10 kl 19 
 

20 Mötet avslutas 


