
 STYRELSEPROTOKOLL 
  

 Datum:   8 augusti 2017 
 

 

 

Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Else-Marie Dyrsmeds Östbjörka Jvf / sekreterare 

 Anders Gravsjö Gränden Jvf 

 Knuts Denny Hansson Boda-Bingsjö VVO 

 Jonny Jones Östbjörka Jvf 

 Lars-Erik Jonsén Boda Bingsjö VVO 

 Bengt Stor Grändens Jvf 

 Erik Söderberg Rättviks Södra VVO 

 

 

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

§ 41 Föregående protokoll 
 Protokollen från styrelsemötet den 13 juni 2017 läggs till handlingarna. 
 

§ 42 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 - Ventilation Jägargården 

  

§ 43 Björnspillningsinventeringen – start 21 augusti – 31 oktober 

 Jonny delar ut material som ska användas vid inventeringen och enligt 
 tidigare beslut ska inventeringsmaterialet kunna hämtas hos (förutom  

 Jonny Jones):   (*) Ellinor kom och hämtade inventeringsmaterialet. 

  Furudal Ingeri Roos 
  Boda Knuts Denny Hansson 

  Gränden Bengt Stor 

  Södra  Ellinor Hodén (*) 

  Gärdsjö Jonas Björ 

  Vikarbyn Erik Söderberg 

  Bingsjö Lena och Niklas Bergström 

Informationen om inventeringen och var man kan hämta material (namn 

och telefonnummer) lägger Tina upp på vår Facebook-sida och 
 Else-Marie gör detsamma på vår webbsida. 
 

§ 44 Ändringar av reglerna för Flytås-jakten 
 Ärendet hänskjuts till nästa möte. 

 Jonny påtalade att texten i annonsen om jakt på Flytåsen var felaktig. 

 Företräde till jakt på Flytåsen har: 

 - Personer utan jakträtt 

 - Delägare i samfälligheten och  

 - Boende i Boda och Rättviks socken 

 Else-Marie ser till att texten blir korrekt vid nästa annonsering. 
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§ 45 Ungdomsfrågor 
 Jägarexamens-utbildningen på Stiernhööksgymnasiet fortsätter även detta 

 läsår.  Anders fortsätter som tidigare och Per Spånberg tar över Jonnys  
 del.   

 Anders ordnar med Jägareförbundet, så att Per får lämpligt material m m. 
 

§ 46 Kommande evenemang - påminnelse 

 - Kretsmästerskapet i Boda 12 augusti 
  En bra tävling som borde locka fler deltagare.  Annons finns på vår 

  facebooksida och på webbsidan. 

 - Rättviksutställningen 12 – 13 augusti 
  Kretsen har inget tält i år, men ett bra tillfälle att se de flesta älghunds- 

  raserna och dito stövarraserna. 

 - Hur tar vi bäst hand om viltköttet 
  Datum 26 september klockan 18.30 och plats Stiernhööksskolans aula. 

  Jonas Björ utformar annonsen och Else-Marie ser till att annonsen  
  kommer in i  Rättviks-Nytt den 19 september (annons till R-N 9/9). 

  Anders ordnar informationsmaterial av olika slag från Jägare- 
  förbundet och hoppas att flera av ledamöterna/suppleanterna kan  
  vara på plats från 17.30 och hjälpa till med utplaceringen m m. 

 

§ 47 Rapporter 

 - Familjekväll på Råbergets jaktskyttebana 
  Tillströmningen av besökare var inte särskilt stor och detsamma gäller 

  kretsledamöter/-suppleanter.   

  Det kan konstateras, att Facebook inte är det bästa ”annons”forumet. 

  Vi som var där hade i alla fall jättetrevligt !  Barnen fick skjuta luft- 

  bössa och nästan alla gick tipspromenaden, där endast en hade alla  

  rätt.  Tina och Per hade tagit med sig fem hundar att gosa med. 

  Bilder finns på hemsidan och på Facebook. 

  Tina får i uppdrag att skriva en rapport om evenemanget. 

 - Rättvikskretsen Facebook-grupp 
  Tina har ordnat så att kretsen numera har sluten (GAMLA facebook- 
  gruppen) och en anpassad grupp (Rättviks Jaktvårdskrets).  För båda 
  gäller att man måste ansöka om medlemskap. 

 - Hundträffar 
  Hittills har vi haft tre hundträffar på olika ställen och det bästa är, att 

  den löst sammansatta gruppen numera är ”självgående” = grupp- 

  medlemmar föreslår tid och plats.   

  Vi lägger spår, har ringträning, fikar och pratar hundar och jakt. 

  Tina får i uppdrag att skriva ihop lite om träffarna med antal deltagare 
  och deras hundar, var vi har varit, vad vi gjort m m.   
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§ 48  Övriga frågor 

 Ventilation Jägargården 
 Huset saknar ventiler och när huset stått tomt en längre tid blir luften  

 unken. 

 Styrelsen beslutar att skytteklubben sätter in ventilerna och kretsen  
 står för kostnaderna. 

 

§ 49 Nästa möte 
 19 september 2017 klockan 18.30 på Jägargården.   
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                        Erik Söderberg, justeringsman  
 

 


