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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 §§ 31-33 + 36-38 

 Knuts Denny Hansson Boda-Bingsjö VVO 

 Ellinor Hodén Rättviks Södra VVO 

 Gusten Holm Rättviks Västra VO 

 Lars-Erik Jonsén Boda Bingsjö VVO 

 Bengt Stor Grändens Jvf          §§ 31-33 + 36-38 

 Erik Söderberg Rättviks Södra VVO 

 Björn Witasp Flytåsen 

 Mary Holmqvist Kassör, adjungerad 

 

 

 

 

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

§ 29 Föregående protokoll 
 Protokollen från styrelsemötet den 25 april 2017 läggs till handlingarna. 
 

§ 30 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 * Skjutkrav 

 * Info hundkurs m m – Tina 

 * Radiodisciplin 

 * Kretsmästerskapet  
 

§ 31 Familjekväll på Råberget – Vem gör vad ? 

 Styrelsen beslutar att anordna en familjekväll på Råbergsbanan 
 onsdag 26 juni 2017 kl 18-00 – 20.00.  Vi, som ska hjälpa till, 
 träffas ca 16.00.  
 - Anders ordnar jägarförbundskepa till alla som ställer upp  
 - Skytteklubben håller i skyttet 
 - Familjerna Spånberg håller i en aktivitet 
 - Tipspromenad – Ellinor och Else-Marie håller i promenaden. 
     Materialet kommer från Anders.   (Priser ??) 
 - Anders kollar om Spår- och viltlådorna är tillgängliga samt om 
  förbundstältet är ledigt 

 - Erik och Knuts Denny informerar om NVR och trafikeftersök 
 - Anders kollar med Siljan Chark, om de kan sponsra varmkorv samt 
     om Anders företag kan sponsra bröd m m.  Tina försöker ordna  
     ytterligare sponsring. 
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Tina informerar om familjekvällen på facebook med möjlighet för krets-

styrelsens medlemmar att pricka i att man kommer att ställa upp.  Else-

Marie uppdaterar hemsidan. 
 

§ 32 Björnspillningsinventering 
 Inventeringen startar den 21 augusti och förbundet vill ha kontaktpersoner  

 inom alla älgjaktsområden.  Huvudansvarig är Jonny Jones. 
 Testkiter föreslås delas ut av: Furudal Ingeri Roos 
    Boda Knuts Denny 

    Gränden Bengt Stor 

    Södra Ellinor Hodén 

    Gärdsjö Jonas Björ 

    Vikarbyn Erik Söderberg 

    Bingsjö Lena och Niklas Bergström 
Information om inventeringen lägger Tina upp på facebook och Else-

Marie uppdaterar hemsidan. 

 

§ 33 Ändringar i Flytåsavtalet 

 Ärendet hänskjuts till nästa möte. 
 

§ 34 Ekonomisk rapport 
 Mary Holmqvist är närvarande och informerar om kretsens ekonomiska 

 ställning – ser ganska positivt ut. 

 

§ 35 Rättvikskretsens Facebookgrupp 
 Tina föreslår att gruppen ändras från sluten till ”anpassad”, vilket betyder 

  att gruppen kan ses av alla men att endast ”medlemmar” kan göra inlägg. 

 

§ 36 Hur tar vi bäst hand om viltköttet 
 Jonas har varit i kontakt med Lasse Bengtsson som informerar om hur man 

 hanterar köttet från skott till utdelning av köttet till ”slutförvaringen”.   

 Föreläsningskostnad 4.000, resa 30 mil x 120 + boende (vilket Jonas  

 ordnar.) 

 Styrelsen beslutar att anlita Lasse Bengtsson någon dag vecka 39 (25 – 29  

 september) samt att det ska vara gratis. 

 Lokal: Stiernhööksaulan .  

 Anders kollar om och vilken dag vi får använda aulan.  Han meddelar  
 Jonas som i sin tur kontaktar Lasse Bengtsson och Tina, som hoppas  
 kunna ordna sponsring av viss förtäring. 
 

§ 37 Rapport från länsförbundets ordföranderåd i ÖsterMalma 
 Anders informerar om ordföranderådet som var väldigt lyckat med bl a 

 information om Skogen och viltet samt grupparbeten om vad länsför- 
 bundet ska satsa på de kommande åren  Med på ÖsterMalma var förutom 

 flera kretsordföranden (kunde varit flera) hela länsförbundsstyrelsen. 

 Anders tycker att vistelsen på ÖsterMalma var väldigt lyckad. 
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§ 38  Övriga frågor 

 * Skjutkrav 
  Befintliga lista över skjutkraven för de olika lagen är från 2011, så en 

  ”uppgradering” behövs.  Vid genomgång på mötet konstaterades vissa 

  ändringar (se nedanför protokollet).  De jaktlag, som ännu inte haft

  årsmöte, meddelar Else-Marie, om det blivit ändringar. 

 
 * Info om hundkurs m m 
  Tina har deltagit på Jägareförbundets hundinstruktionsutbildning som 

  verkligen var lyckad.  Hon kommer att skriva ihop en sammanfattning 

  av kursen och de så populära hundaktiviteterna kommer att starta upp 

  inom kort. 

 * Radiodisciplin 
  Styrelsen konstaterar att kretsen inte kan påverka jaktlagens radio- 

  disciplin.  En lösning är att – nu när man har 20-talet kanaler – byter 

  till en ”tystare” kanal.  Man kan även uppmana jaktlagen att på års- 

  mötena propagera för radiodisciplin och gärna med jaktlagets namn i  

  anropet (t ex Ö-jakt 6 till Ö-jakt 7). 

  Väldigt viktigt är också att tänka på vad man säger på radion – det  

  kan finnas motståndare som lyssnar. 

 * Kretsmästerskapet 
  Knuts Denna meddelar att kretsmästerskapet äger rum i Boda den 12 
  augusti kl 09.00 – 12.00. 
  Informationen sätts in på facebook – Tina och hemsidan – Else-Marie. 

 * Vildsvin på byn ! 
  Flera vildsvin har setts i Rättvik, bl a 6 st mellan Karl Hedin och kalk- 

  bruket. 

 * Rättviksutställningen 12 – 13 augusti på Rättviksparken 
  På utställningen visas samtliga älghundraser (den största älghundsut- 
  ställningen i Sverige) och dessutom de flesta stövarraserna. 
  Stövarklubben har lyckats att få till en riksutställning, vilket bl a  
  betyder att man ska kora Sveriges vackraste hund - bästa veteran –  
  bäst uppvisade stövaren  - yngsta handlern. 
  Dessutom anordnar älghundklubben en 60-årsmiddag – en trerätters 

  för 300 kronor.  De, som känner sig manade, är välkomna att anmäla 

  sig. 

  Vi hoppas att ni delar inlägget på facebook till så många som möjligt. 

 * Ungdomslägret i Älvdalen 
  Lägret är fulltecknad sedan länge och man har ca 50 på väntelistan – 

  förutom de 60 som kommer med.  Tina kommer att ställa upp där 

  ideellt. 

 * Ungdomsverksamhet 
  Daniel Matspers i Leksand anordnar olika aktiviteter för ungdomar. 

  Gusten kontaktar Daniel för tips/samarbete.  
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§  39 Nästa möte 
 Nästa möte blir på Jägargården tisdagen den 8 augusti klockan 18.30. 

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

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Jonas Björ, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                        Erik Söderberg, justeringsman  
 

 

 

 
SKJUTKRAV för jaktlagen på RÅBERGSBANAN 2011 

 
 
 

BORN 4 skott på stillastående – 3 inom träffbilden 
  
GRÄNDEN 2 löpserier, 8 skott  – 4 inom träffbilden    
 
GÄRDSJÖ 2 löpserier, 8 skott  – 4 inom träffbilden   
  
SÖDRA  4 skott på stillastående med jägarmässigt stöd – alla inom 
  träffbilden + ett löp utan krav 
 
TINGSNÄS  Brons 
 
VÄSTRA   4 skott på stillastående med jägarmässigt stöd – alla inom  
   träffbilden + ett löp utan krav 
 
ÖSTBJÖRKA 4 skott på stillastående med jägarmässigt stöd – alla inom  
  träffbilden + två löpserier (8 skott) med 4 inom träffbilden 
 
BODA  4 skott på stillastående – alla inom träffbilden 
  2 serier på löp med 3 träffar i varje serie  
 

 


