
NORRORTS JAKTVÅRDSKRETS 

 
  Protokoll Styrelsemöte 

Styrelsemöte, 2018-10-22 

 

Närvarande: Kjell Åkerström, Pelle Andersson, Jimmy Gustafsson, Håkan Svensson, Jens 

Terelius. 

 

Ej närvarande: 

Jan Heggen, Patrik Olofsson, Sandra Elvin, Marianne Tersmeden, Krister Envall, Nils Lefring   

 

§ 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 Jimmy Gustavsson 

 

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

 

§ 6 Förändring av roller inom styrelsen, närvaro på möten. Funktionsbeskrivningar 

Jens Terelius var på plats och presenterade sig, Jens går in som adjungerad ansvarig för 

skytte. Vi välkomnar Jens. 

                                                                                                                                                       

 

§ 7 Inkomna skrivelser och remisser 
- Datum för årsmötet, Lindholmen, 20/2 kl 19.00. Föreläsare bolla i mejl, och kontakta 

Richard L om räv. Pelle svarar Märsta om datum årsmötet. 

-  

 

§ 8 Rapport från ordförande 

- Om förtjänsttecken, ingen kandidat detta år. E 18. Korv-kurs, underlag lämnas till utb. 

ansv. Likaså Jägarexamen.  

 

§ 9 Rapport från Kassören 
- Ej närvarande 

 

§ 10 Rapport från Sekreteraren 

- Vill att ansvarig för aktivitet skickar 3-5 frågor till deltagare efter avslutad kurs, sista 

frågan alltid, saknar du något i vårt erbjudande? Färdigställ dokumentet till 

Trafikverket om E 18. Senast V44, återkoppla till Kjell. 

 

§ 11 Rapport från Eftersöksansvarig 
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- Spännande möte hos Polisen, en skicklig kvinns som nationellt ansvarig för NVR hos 

Polisen. Arb miljö ansvar ligger hos Polisen, Polisen delegerar till enskild NVR 

person att själv välja hur många som gå på ett eftersök. Mer säkerhetsutrustning är på 

väg ut till eftersöksjägaren. Mycket ser ut att bli satt under lupp och förändringar till 

det bättre verkar komma till stånd. Länsansvarig jägare Mats Trygg. Sök pengar från 

länsföreningen till NVR organisationen (Dalarna fått). 

   

 

§ 12 Rapport från rovdjursansvarig 

- Inget att rapportera. 

 

§ 13 Rapport från skytteansvarig 

- Ingen aktivitet,  

§ 14 Rapport från ungdomsansvarig 

- ungdomsgrupp för länet samordning, oklarheter och inte så väl fungerande fn.  
 

 

§ 15 Rapport från utbildningsansvarig  

- Ej närvarande. 

§ 16 Rapport från JAQT. 

- Ej närvarande. 

 

§ 17 Rapport från webbmaster 

- Ej närvarande 

 

§ 18 Övriga frågor 

 

§ 19 Nästa möte 

- Nästa möte. Nästa möte, 26/11 19:00 

 

§ 20 Avslutning 
Mötet avslutas. 

    Vid protokollet 

 

 

Justeras    Pelle Andersson 

     

 

 

Jimmy Gustavsson  Kjell Åkerström 

 

  

 


