
 STYRELSEPROTOKOLL 
  

 Datum:   5 december 2017 
 

 

 

Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Jonas Björ Rättvik Gärdsjö VVO 

 Kenneth Björ Rättvik Gärdsjö VVO 

 Else-Marie Dyrsmeds Östbjörka Jvf / sekreterare 

 Anders Gravsjö Gränden Jvf 

 Knuts Denny Hansson Boda-Bingsjö VVO 

 Jonny Jones Östbjörka Jvf 

 Bengt Stor Grändens Jvf 

 

 

 

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

§ 74 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 7 november 2017 läggs till handlingarna. 
 

§ 75 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 -  Rovdjursinventering 
 

§ 76 Ungdomsfrågor 
 Jägarexamenskursen fortsätter och antalet har nu decimerats till 15 st. 

 

§ 77 Hundverksamheten 
 Eftersom Tina inte är närvarande, hänskjuts frågan till nästa möte. 

 

§ 78 Nominering Jägarrepresentanter ÄFG 

 Bengt Stor tar emot nomineringar till Siljansringen ÄFO och Anders  
 Gravsjö till Bingsjö ÄFO. 

 Styrelsen diskuterar nomineringen och särskilt den föreslagna samman- 

 slagningen av ÄFO:n och är fortsatt negativ till Länsstyrelsens förslag till 

 sammanslagning. 

  

 

§ 79 Årsmötet 

 * Motioner 
  - Jonny motion om ändring av indelningen i björnjaktsområden 
  - Ändring av jaktlagstiftningen – Anders ”uppdaterar” Inge  
   Brorssons motion 

 * Lokal 
  Stiernhööksgymnasiets aula bokad från 18.00.  Styrelsen ställer upp  

  med info om Jägareförbundet. 
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 * Föreläsare 
  Jonas Björ kollar efter intressanta föreläsare om rådjurs- eller vildsvinsjakt. 

 * Ordförande 
  Ordförande för årsmötet utses av Valberedningen.  Else-Marie meddelar  

  Inge Brorsson att styrelsens förslag är Rune Daniels. 

 * Fika 
  Beslut att bjuda på kaffe och bullar – fixas hur ? 

 * Nominering till Brorsson/Fällmans vandringspris 
  Inga nomineringar har kommit in. 

 * Annons 
  I annonsen bör framgå att även icke medlemmar är välkomna – lika 

  tidigare år. 

  

§ 80 Stövarjaktens dag 

 Lördag 9 december bjuds ca 7 av jägarexamenseleverna på Stiernhööksmnasiet  
 att få följa med på stövarjakt på Västras område.  Det blir såväl har- som  

 rävjakt med stövare.  Per Spånberg ansvarar för evenemanget. 

 Styrelsen anser att även fler jägarexamenselever ska få chans att följa med på  

 olika jakter, t ex på Flytåsen. 

 

§ 81 Lista över ouppklarade ärenden 

 - Information vildsvinsjakt – Tina ordna föreläsare 
 - Sammanfattning hundträffarna – Tina 

 - Ändring avtal Flytåsen – Anders 

 - Vildsvinspolicy 

 

§ 82 Rapporter 

 * Kretsordförandemötet i Leksand 
  - Helena Tysk visade intressant material om Viltdata (även inloggning),  

   registrering av fällt vilt och medlemsstatistik. 

   Styrelsen föreslår att vi bjuder in Helena Tysk och alla jaktlagsappor- 

   törer till en information om Viltdata. 
   53 % av länets jaktkortslösare är medlemmar i Jägareförbundet. 

   Materialet har vidarebefordrats till ledamöter och suppleanter. 

  - Vidare diskuterades utbildning och förbundets olika försäkringar 

   (t ex Solidarisk rovdjursförsäkring och Lokal organisationsföräkring).   

  - Länsförbundets årsmöte blir den 7 april – troligen i Borlänge. 

  - Länsstyrelsen informerade om hur man kommit fram till antal vargar  

   och var för nästa års vargjakt. 

  - Förbundet vill att vi hjälper till med uppdateringen av E-mailadresser 
   till samtliga medemmar. 

  

 * Mötet för hundansvariga i Leksand 
  Ingen representant från Rättvik närvarande. 
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§ 83   Övriga frågor 

 * Rovdjursinventering 
  Jonny påminner om rovdjursinventeringen.  Det är viktigt att vi rapporterar 

  observationer till Stubben som för in materialet på Scanobs. 

  Nu föreslagna spårsäkrare (utdelning av provrör):  Jonny Jones, Bengt  

  Stor, Erik Söderberg, Knuts Denny Hansson och Per Spånberg 

  Stubben lägger in information om rovdjursinventeringen på Facebook 
  och Else-Marie lägger sedan ut Stubbens inlägg på vår webbsida. 

 * ”Mediaansvarig” 
  Bengt Stor utses till kretsens mediaansvarige 

  

§ 84 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 16 januari 2018 klockan 18.30. 

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

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                        Bengt Stor, justeringsman  
 

 


