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Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Jonas Björ Rättvik Gärdsjö VVO 

 Else-Marie Dyrsmeds Östbjörka Jvf / sekreterare 

 Tina Englund Grändens Jvf                  § 17 - 20 

 Anders Gravsjö Gränden Jvf 

 Knuts Denny Hansson Boda-Bingsjö VVO 

 Jonny Jones Östbjörka Jvf 

 Björn Witasp Flytåsen 

 

 

 

§  17 Val av justeringsman 
 Jonas Björ utses att justera dagens protokoll. 
 

§ 18 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 21 mars 2017 läggs till handlingarna. 
 

§ 19 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 

 * Ordföranderåd 

 * Förtroendemannautbildning 

 * Kretsskytte 

 * Viltdata 

 * Viltförvaltningsdelegationen 

 

§ 20 Familjedag vid skjutbanan 
 Anders föreslår en familjedag vid skjutbanan tillsammans med skytte- 

 klubben.  Lämplig tidpunkt är en vardagskväll 18 – 21 i mitten på juli. 

 Skytteklubben håller i skjutstationerna och vi ordnar andra aktiviteter 

 med bl a hamburgare/varm korv, hundaktiviteter, tipspromenad m m. 

 Anders kollar med skytteklubben. 
 

§ 21 Flytåsjakten 
 Reseersättning, rapportdatum och älgjakten måste klargöras. 

 Lösta jaktkort ska finansiera jaktledarens reseersättningen.  
 Rapport ska lämnas till jordägarna och kretsen den 15 mars. 
 Älgjakten ska kunna pågå till den 28 februari. 
 Styrelsen beslutar att Björn Witasp fortsätter som jaktledare för Flytås- 
 jakten. 

 Anders och Else-Marie justerar Flytåsreglerna enligt diskussionen. 
 

§ 22 SMS-lista NVR 

 Knuts Denny meddelar att han och Bengt Stor ordnat SMS-listan. 
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§ 23 Rättvikskretsens Facebookgrupp 
 Eftersom Tina inte är närvarande och kan beskriva hur hon tänkt sig, 

 hänskjuts frågan till nästa möte. 

 

§ 24 Rapport från länsförbundsårsmötet – bl a 
 * Ulf Berg utsågs till länsförbundets ordförande efter Thomas  

  Björklund, som sitter kvar i styrelsen.    

 * Även detta år premierades vår krets;  Tina Englund fick Jägar- 
  förbundet Dalarnas förtjänsttecken i silver för utåtriktat arbete,  
  bland annat med informationsinsatser kring eftersök/hundar.  Inge  
  Brorsson, Furudal fick förtjänsttecken i silver för sina insatser i  
  Rättvikskretsen.  Lars-Erik Kalles fick motta förtjänsttecknet i guld  
  för mångåriga insatser, bland annat som ordförande i Dalarna. 

 * Vår motion om ungdomspeng slogs ihop med två andra motioner i 

  samma anda till en slags ”peng” som reserveras för ungdoms- 

  verksamhet.  Jonnys och Inges motion om Lägre fallavgifter (avdrag  
  för rovviltrivna älgar) ansågs svårgenomförbar och avslogs. 
 

§ 25 Remiss jakt med pilbåge 
 Styrelsen diskuterar frågan, men kommer fram till att vi har för dålig  

 kunskap om jakt med pilbåge för att kunna yttra oss i frågan. 

 

§ 26  Övriga frågor 

 * Ordföranderåd  
  Anders har inbjudits att delta på länsförbundets ordföranderåd på  

  Öster-Malma.  Länsförbundet står för kostnaderna. 

 * Förtroendemannautbildning 
  Utbildningen, som också är förlagt till Öster-Malma 13 – 14 maj eller 

  16 – 17 september, kostar 1.500/person exklusive resa.  Anders kollar 
  om Gusten och/eller Ellinor vill delta.  Kretsen står för kostnaden.  

 * Kretsskytte 
  Boda arrangerar kretsmästerskapet sedan flera år.  Styrelsen beslutar 
  därför att kretsen marknadsför kretsskyttet i Boda på webbsidan och  

  på facebook. 

 * Viltdatautbildning 
  Informationen har gått ut till samtliga som är ansvariga för registre- 

  ringen på Viltdata. 

 * Viltförvaltningsdelegationen 
  Jonny meddelar att nästa möte blir med den ”nya” delegationen.  Då 

  ska bl a beslutas om björnjakten, där viss tveksamhet råder. 

 * Jaktstig Åhedarna 
  Knuts Denny meddelar att Boda arrangerar jaktstigen den 25 maj. 

  Vi ”annonserar” om jaktstigen på webbsidan och på facebook. 
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 * Hur tar vi bäst hand om älgköttet ? 
  Jonas informerar om den intressanta person som informerade Gärdsjö- 

  bygdens jägare om hur man bäst tar hand om älgköttet.    

  Styrelsen beslutar att satsa på att informera jägarna inom kretsen  

  någon gång veckorna 37 – 39 och Jonas kollar med föredrags- 
  hållaren. 

 * Annons om Flytåsjakten 
  Else-Marie sätter in annons i Rättviks-Nytt, på webbsidan och 
  facebook den 16 maj med sista anmälningsdag den 21 juni.   

 

§  27 Nästa möte 
 Nästa möte den 13 juni 2017 kl 18.30 på Jägargården.  
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

                                     …………………………………… 

                         Jonas Björ, justeringsman  
 

 


