
             NORRORTS JAKTVÅRDSKRETS  

            Protokoll Styrelsemöte 

 

 

 

 

Tid: Måndag 16/9 kl 19.00 

Plats: Hos BRF Karbys möteslokal i Brottby. 

Närvarande: Kjell Åkerström, Krister Enwall, Jens Terelius samt Marianne 
Tersmeden 

Protokoll 

1.  Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 
2.  2 övriga frågor. 
3.  Dagordning godkändes. 
4.  Jens Terelius valdes att justera dagens protokoll. 
5.  Föregående protokoll godkändes. 
6.  Inga förändringar. 
7.  Beslut om datum för årsmöte. Styrelsen lämnar uppdraget till ordförande       

och sekreterare att inkomma till förbundet med datum och plats. 
8.  Ordförande informerade styrelsen angående kretskonferens i Skokloster.    

Konferensen inställd. Informerade även styrelsen om förbundets förslag om  
nya kretsindelningar (10 kretsar). 

9.  Ekonomiansvarig rapporterar att kretsen fortsättningsvis har god ekonomi. 
10.  Ej närvarande. 
11.  Ej närvarande. Styrelsen meddelades via mail att vi planerar att närvara 

med monter på höstfesten i Vallentuna den 28/9. Representanter för 
kretsen kommer att finnas utanför apoteket/Ica. Hundevent bokat den 
25/9 för hundträning i Almunge. Hundkurs planeras av Hundansvarig & Jens 
till den 16/11. Kretsen bidrar med 400Sek/ekipage från kretsen (högst 15 
deltagare). 

12. Ej närvarande. 
13. Ej närvarande. 
14. Skall bli ett skytteevent för ungdomar/Jaqt under hösten. Håkan samordnar 

med Jaqt som meddelar Jens datum. 
15. Korvtillverkningskurs planeras. Jonas Malmsten vill starta jägarskola 

(jägarexamen) och efterfrågar bidrag från kretsen. Kretsen beslöt bidra 
med 1000Sek/ungdom vid godkänt teoriprov (ungdom enligt förbundets 
regler). 

16. Jaqt har skjutit älgbana vid 2 tillfällen samt värvat 2 nya medlemmar. 
17. Ej närvarande. 



18. Swish- Jens T och Krister E inser att vi inte haft någon bra rutin för att se 
vilka som betalat för event. Jens och Krister överens om ny rutin som skall 
provas. Marianne T frågar om styrelsen kan bidra ekonomiskt för pinnar till 
spillningsinventering (stakkäppar). Ärendet bordläggs till nästa möte. 

19. Nästa möte bestäms till Tisdagen den 12/11 kl 19.00 i BRF Karbys 
samlingslokal. 

20. Mötet avslutas 

 

 

 

Justeras  ________________  ________________  

               Kjell Åkerström                           Jens Terelius 


