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Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Kenneth Björ Rättvik Gärdsjö VVO 

 Inge Brorsson Dalbyns VVO, ordf 

 Else-Marie Dyrsmeds Östbjörka Jvf / sekreterare 

 Anders Gravsjö Gränden Jvf 

 Jonny Jones Östbjörka Jvf 

 Erik Söderberg Rättviks Södra VVO 

 Björn Witasp Flysåsen 

 

 

 

Styrelsen höll en parentation över Jan Strand som avlidit.  Jan har varit ledamot i 

Rättviks Jaktvårdskrets och suppleant i länsförbundets valberedning. 

 

 

§  59 Val av justeringsman 
 Erik Söderberg utses att justera dagens protokoll. 
 

§ 60 Föregående protokoll 
 Protokollen från styrelsemötet den 25 oktober läggs till handlingarna 
 efter följande justeringar: 

 - § 54 – Skytteträning:  Varje lag har endast en nyckel som oftast finns     
             hos ordföranden. 

 - § 57 – Eftersök: listan publiceras inte på facebook 

 

§ 61 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 - Lodjursjakt 

 - Älgstammen inom kretsen 

 - Webbsidan 

 - Länsförbundets valberedning 

 

§ 62 Rättvikskretsen aktiviteter och föreläsningar 
 Inge har lyckats få tag i Karl Hedin, som ställer upp som föredragshållare 

 på årsmötet.  Hans enda önskemål är att få hamna som första punkt på 

 årsmötet. 

 

§ 63 Skytteträning och avtal med skytteklubben 
 Försäkringsbeloppen skall höjas med 100’ för maskiner och 50’ för de 

 tre byggnaderna som tillhör skjutbanan.  Det är viktigt, att skytteklubben 

 informerar om kommande investeringar, så att försäkringsbeloppet ”ligger 

 rätt”.   

 Anders, Daniel och Inge träffas i Mora för att diskutera avtalet närmare. 

 Anders avtalar lämplig dag med Daniel. 
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§ 64 Årets älgjakt – rapport från Flysåsen 
 Björn meddelar att området varit i stort sett tomt på älg.  Man lyckades 

 fälla en 13-taggare på 250 kg, men i övrigt var observationerna få. 

 En trolig orsak är angränsande vargrevir.  Även jaktlagen runt om hade ont  

 om älg. 

 Björn meddelar att han avsäger sig jaktledarsysslan i och med denna 

 säsong. 

 

§ 65 Jakteftersök  

 Viktigt att jakteftersöken fungerar.  Inge författar ett brev att sändas till 
 de olika jaktlagen om vikten av eftersöken inom jakten samt möjligheten 

 att finnas på hemsidan med namn och mobilnr.  Frågan ska även tas upp  
 på årsmötet. 

 

§ 66 Kretsordförandemötet den 14 november – rapport 
 Underlaget för mötet har sänts ut till samtliga ledamöter och suppleanter. 

 Önskemål att hundansvarig ska finnas med på nästa kretsordförandemöte. 

Christer Gruhs, länskommunikatör, vill ha tips och uppslag.  Vår satsning 

på jägarexamen på Stiernhööksgymnasiet som pågår för 6:e året, kanske är 

av intresse. 

  

§ 67  Övriga frågor 

 Motioner till årsmötet senast den 31 december – sätts in på webbsidan. 
 Inge skriver 2 motioner som kommer att cirkuleras bland styrelse- 

 medlemmarna.    

 Påminnelse om nominering till vandringspriset 
 På webbsidan finns redan bra information om syftet med vandringspriset, 

 men en väl synlig påminnelse är på sin plats. 

 Lodjursjakten 
 Jonny meddelar att länsstyrelsen kommer att bevilja lodjursjakt i renbetes- 

 området och södra Dalarna. 

 Älgstammen 
 Styrelsen diskuterar älgstammens storlek, som varierar inom de olika om- 

 rådena.  Södra har problem.  Man har skjutit 27 vuxna djur (inga fjolingar)  

 men av 26 kalvar är 15 kvar, trots flera försök att få tag i kalv.  Orsaken  är 

 Långsjöreviret.   Gärdsjö har gott om älg och följer sin plan utan problem. 

 Västbygge konstaterar att älgarna är yngre i år, men stammen verkar vara 

 oförändrad.  Till nästa år kommer avskjutningen att sänkas något. 

 Dalbyn sköt fullt under älgveckan, förutom en oxe som sköts på efterakten. 

 Förslag att alla ÄSO:n träffas och går igenom planerna inför kommande 
 älgjakt; åldersfördelning, kalvvikt m m.  

 Webbsidan 
 Vildmarksdata, som administrerar Jägareförbundets webbsida, tillåter  

 endast ett id.  Webbsidan innebär inte mer arbete än att Else-Marie klarar 

 det själv. 
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 Länsförbundets valberedning 
 Anders informerar om och vill ha synpunkter på valberedningens arbete. 

  

§  68 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 10 januari 2017 på brandstationen. 

----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Inge Brorsson, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

                                   …………………………………………. 

                        Erik Söderberg, justeringsman  
 

 


