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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 

 Anders Gravsjö Gränden Jvf 

 Knuts Denny Hansson Boda-Bingsjö VVO 

 Gusten Holm Rättviks Västra VO 

 Jonny Jones Östbjörka Jvf 

 Lars-Erik Jonsén Boda Bingsjö VVO 

 Bengt Stor Grändens Jvf 

 Erik Söderberg Rättviks Södra VVO 

 Björn Witasp Flytåsen 

 

 

 

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

§ 9 Föregående protokoll 
Vid genomgången av det konstituerande mötet den 7 februari 2017 utsågs 

ingen ungdomsansvarig. 
Styrelsen utser Gusten Holm att – med stöd av bl a Anders, Tina  och 

Denny - ansvara för ungdomsverksamheten. 
Efter flera avhopp från länsförbundets årsmöte den 8 april blir det nedan- 

stående, som representerar Rättvik: 

Inge Brorsson, Tina Englund, Jon Jones, Per Spånberg och Bengt Stor. 

Else-Marie meddelar Helene på länsförbundskontoret. 

Efter dessa kompletteringar läggs protokollet till handlingarna. 

 

§ 10 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 - Jägarexamen – rapport 

 - Vandringspriset 

 - Hundverksamheten 

 

§ 11 Inför länsförbundsstämman 
 Anders meddela att Ulf Berg från Avesta föreslås som ny länsförbunds-  

 ordförande. 

 Vid genomgången av årsmöteshandlingarna konstateras att länsförbundet 

 avslår vår motion om lägre fallavgifter (för rovviltrivna älgar).  

 Styrelsen beslutar att opponera sig mot detta beslut.   

 Vår motion om ungdomspeng avslogs, eftersom en ungdomspeng inte kan 

 tas av nuvarande medlemsavgift.  Annan motion föreslår att medlems- 

 avgiften höjs med 20 kronor, som oavkortat ska gå till ungdomsverksam- 

 heten.  Styrelsen beslutar att stödja denna motion med samma innebörd. 
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§ 12 Viltförvaltningsdelegationen 
 Jonny informerar om regeringens förändring av viltförvaltnings- 

 delegationerna som slagit ner som en bomb.  Det är olyckligt att  

 frilufts- och turismintressena fått flera representanter än markägarna 

 och jägarna (som ofta även är markägare). 

 Styrelsen anser att Jägareförbundet måste arbeta hårt för att få till en 

 annan fördelning. 

 

§ 13 Viltrapporter 
 Anders trycker på vikten av att alla jaktlag lämnar in viltrapporterna, så  

 att de kan rapporteras in på Viltdata. 

 Bengt ber Länsstyrelsen om en förteckning över vilka som rapporterar 

 in från de olika lagen/VVO. 

 

§ 14 Flytåsen 
 Björn informerar om jakten på Flytåsen som i år endast gett 1 tjur och 

 2 kor.   De har inte lyckats fälla några kalvar, trots flera försök.  Därför 

 skulle Björn vilja ändra §§ 10 och 14, för att, ifall de skulle få tillfälle att  

 fälla kalvar efter den 31 januari.  Inom ÄSO:t gäller 28 februari.  

 Styrelsen beslutar att ta upp frågan vid nästa sammanträde. 

 De har även genomfört en harjakt, som tyvärr inte gav något resultat,  

 trots att det fanns ganska gott om hare. 

 

§ 15   Övriga frågor 

 - Jägarexamen 
  Anders och Jonny meddelar att teoridelen nu är klar och att hela 17 

  elever finns kvar till skjutmomentet som sker i maj. 

 - Vandringspriset 
  Inge har nu översänt två bilder på älgen och styrelsen väljer den i  

  svartvitt att sättas in på hemsidan.  Han har även översänt ett  

  Gåvobevis där han och Matts Fällman vill att konstverkets namn blir 
                        Brorsson/Fällmans vandringspris. 
  De vill att priset mellan de årliga prisutdelningarna ska placeras på 

  en lämplig plats i Rättviks centralort.  Inge har själv ordnat, så att 

  älgen får stå på kulturhuset. 

  Gåvobrevet ramas in och placeras i Jägargården. 

 - Hundverksamheten 
  Tina meddelar att träningarna kommer att dras igång om någon  

  månad.  Information om plats och tid kommer att meddelas på  

  kretsens facebooksida, hemsida och via SMS-grupp. 

 - LRF:s motion att överta Allmänna uppdraget 
  Jonny meddelar att motionen kommit till, p g a jägarnas oförmåga att 

  begränsa vildsvinsstammen och deras ”härjningar”. 
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 - Information om vildsvinsjakt 
  Tina meddelar att hon känner intressanta personer, som skulle kunna 

  informera om vildsvin och vildsvinsjakt.  Kanske i Backa bystuga. 

 - Spillningsinventeringen 
  Bengt och Jonny fick endast in ett fåtal spillningar.  Inventeringen 

  bör istället tas upp under hösten. 

 - Viltvatten 
  Jägareförbundet (Stiftelsen Svenska Våtmarksfonden) undrar om  

  några viltvatten anlagts i Rättvik under de senaste 25 åren.   

  Styrelsen funderar på detta till nästa möte. 

  

§  16 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 25 april 2017 klockan 18.30 på brandstationen. 
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                        Erik Söderberg, justeringsman  
 

 


