
 STYRELSEPROTOKOLL 
  

 Datum:   19 september 2017 
 

 

 

Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Jonas Björ Rättvik Gärdsjö VVO 

 Else-Marie Dyrsmeds Östbjörka Jvf / sekreterare 

 Anders Gravsjö Gränden Jvf 

 Knuts Denny Hansson Boda-Bingsjö VVO 

 Ellinor Hodén Rättviks Södra VVO 

 Gusten Holm Rättviks Västra VO 

 Jonny Jones Östbjörka Jvf 

 Bengt Stor Grändens Jvf 

 Erik Söderberg Rättviks Södra VVO 

 

 

§  50 Val av justeringsman 
 Bengt Stor utses att justera dagens protokoll. 
 

§  51 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 8 augusti 2017 läggs till handlingarna. 
 

§  52 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 * Hundverksamheten 

 * Vargjakt 2017 

 * Åtelkamera/åtling 

 

§  53 Viltrapportering 
 Rättvikskretsen låg som vanligt väldigt lågt i rapporteringsstatistiken –  

 endast 14 % av arealen hade rapporterats.  Anders Gravsjö lyckades genom 

 att ”puffa på” olika VVO/jaktlag få upp statistiken till 32 % (31 % = god- 

 känt).  Enligt Knuts Denny kommer Boda-Bingsjö börja arbeta med att få  

 de olika lagen att lämna viltrapporter, vilket kommer att förbättra siffrorna  

 betydligt. 

 Styrelsen beslutar att bjuda in Helena Tysk till nästa sammanträde, så  
 att hon får förklara vikten av viltrapporteringen. 

 

§  54 Genomgång av referat från Länsförbundets styrelsemöte 15 augusti 
 Anders går igenom referatet där bl a nämns 

 - Länsförbundets styrelse verkar för att målet om en eller max två för- 
  yngringar i länet skall gälla vid Viltförvaltningsdelegationens för- 
  handlingar. 

 - Länsstyrelsen vill minska antalet älgförvaltningsområden, då man  
  anser att vissa områden är för små. 

  Efter diskussion vill styrelsen framföra att man ställer sig negativ till 

  detta, eftersom nuvarande indelning fungerar bra. 
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 - När det gäller licensjakten på björn, är länsförbundets styrelse enlig  

  om att honkvoteringen borde avskaffas. 

 - ”Handlingsplan vildsvin” – förenkla småskalig försäljning till konsu- 

  ment. 

 

§ 55   Ändringar av reglerna för Flytås-jakten 
 Nuvarande regler gäller tills vidare.  
  

§ 56 Ungdomsfrågor 
 Anders söker kontakt med Per Spånberg inför kursens början den första 

 veckan i november. 

 

§ 57 Pågående/kommande evenemang 
 - Björnspillningsinventeringen pågår och de flesta proven tas i Södra, 
  Boda och Gärdsjö.  I Gränden och Östbjörka har få observationer 

  gjorts. 

 - Årets björnjakt i vårt område 
  I Rättvik fälldes 7 björnar, nämligen fyra i Boda-Bingsjö, två på Södra  

  och en på Västra. 

  Styrelsen diskuterar områdesindelningen för licensjakten och anser att 
  jakten borde fördelas på flera områden och att de områden, som hyser 

  flest björnar, får större tilldelning. 

  Jonny får i uppdrag att skriva en motion till kommande årsmöte. 

 - Föreläsning hur man hanterar viltköttet 27 september 
  Jonas Björ tar hand om föredragshållaren Lasse Bengtsson och ordnar 

  logi.  

  Kretsens ledamöter och suppleanter hoppas vi kommer senast  
  18.30 ställer upp med att hälsa besökarna välkomna och dela ut PR- 
  material. 

  Anders, som är på plats senast kl 18.00, kommer att hälsa åhörarna 

  välkomna och som hastigast ta upp björnspillningsinventeringen,  

  vikten av viltrapporteringen, medlemsrekrytering m m. 

  De, som är på facebook, uppmanas dela i bygrupper, vänner m m. 

 

§  58 Rapporter 
 Kretsmästerskapet i Boda samlade mer än dubbelt så många som förra året, 

 nämligen 10 som sköt (4 st förra året).  Kjell Nises vann – som vanligt. 

  

§  59 Övriga frågor 

 * Hundverksamheten 
  Tina har, på kretsens bekostnad, varit på en kurs i förbundets regi, mot 

  att hon i fyra år arrangerar hundkurser lika tidigare år. 

  Styrelsen beslutar att vid nästa sammanträde be Tina berätta om hur 
  hon tänker lägga upp kursverksamheten kommande år. 
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 * Vargjakt 
  Jonny meddelar att Viltförvaltningsdelegationen föreslår att sex vargar 

  fälls i Orsen-reviret i Ludvika-trakten. 

 * Återkamera/åtlar 
  EU har lagförändring gällande fotografering, som troligtvis innebär att 

  åtelkamera kan få användas - utan att söka tillstånd – på platser  som  

  inte ”trafikeras” av en massa folk.  

 * Sänkt moms 
  Förslag ligger om en sänkt moms för naturguider till 6 %, vilket borde 

  gälla även jaktguider m fl.  

  
§  60 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 7 november 2017 på brandstationen. 
 (Anders kollar med Helena Tysk, om kan detta datum – om inte kan 

 mötet flyttas.)   
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                          Bengt stor, justeringsman  
 

 


