
 STYRELSEPROTOKOLL 
  

 Datum:   10 januari 2017 
 

 

 

Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Inge Brorsson Dalbyns VVO, ordf 

 Daniel Bäckström Tingsnäs VVO 

 Else-Marie Dyrsmeds Östbjörka Jvf / sekreterare 

 Tina Englund Grändens Jvf 

 Anders Gravsjö Gränden Jvf 

 Knuts Denny Hansson Boda-Bingsjö VVO 

 Lars-Erik Jonsén Boda Bingsjö VVO 

 Erik Söderberg Rättviks Södra VVO 

Adjungerad Mary Holmqvist Kassör 

 

 

 

§  69 Val av justeringsman 
 Anders Gravsjö utses att justera dagens protokoll. 
 

§ 70 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 22 november 2016 läggs till  
 handlingarna. 

 

§ 71 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 - Rovdjursspårare 

 

§ 72 Ekonomisk redovisning 
 Mary är närvarande och föredrar balans- och resultaträkningarna. 

 Tackas med en applåd. 

 

§ 73 Årsmötet 2017 

 Plats 
 OK med Backa bystuga.  Tina m fl ordnar ”utspisning”. 

 Föredragshållare 
 Karl Hedin som blir första punkt.  Inge kollar föredragets rubrik. 

 Vandringspriset 
 Inga nomineringar har inkommit, så priset kommer alltså inte att delas 

 ut.  Priset kommer att visas upp på årsmötet. 

 Motioner 
 3 motioner har inkommit: 

 - Lägre fallavgifter (avdrag för rovviltrivna älgar) 

 - Hållbar vargförvaltning 

 - Ungdomspeng 

 Motionerna godkänns efter vissa justeringar. 
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 Valberedningen 
 Ordförande Inge Brorsson har meddelat att han vill avgå. 

 Följande ordinarie ledamöter vill avgå: Daniel Bäckström och Anders 

 Gravsjö (1 år kvar). 

 Suppleant: Gustav Nilses 

 Ordinarie ledamöter som eventuellt skall ersättas:  Andreas Brandt (1 år  

 kvar) 

 

§ 74 Jägaregården 
 Nytt försäkringsbrev som gäller per 2016-12-13 – fullvärdesförsäkring. 

 

§ 75   Övriga frågor 

 Viltspårare 
 Jonny Jones och Bengt Stor deltar i ett möte angående rovdjursspårning  

 och vill ha förslag på duktiga spårare.  De har spårare i flera områden, 

 men saknar spårare enligt nedan: 

 Gärdsjö 2 personer 

 Södra:   Erik Söderberg ställer upp och Södra kommer att utse en andra  

   person vid ett möte.  

 Boda 1 person 

De som ställer upp bör – förutom att vara duktiga spårare – vara till-

gängliga dagtid. 

 

Information i skolorna 
Länsförbundet önskar att vi kommer ut i våra skolor och informerar om  

jakt.  Frågan hänskjuts till den nya styrelsens ungdomsansvariga.  Det är 

viktigt att vi skickar någon som kan jakt och kan förmedla detta till 

skolbarnen.Vi hoppas att Mikael Back kan presentera ett underlag för hur 

vi i kretsarna ska agera och tänka när vi går ut på skolorna. 

 

§  76 Nästa möte 
 Tisdagen den 7 februari 2017 klockan 17.30 i Backa bystuga.  
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Inge Brorsson, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                        Anders Gravsjö, justeringsman  
 

 


