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Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 

 

Närvarande: Jonas Björ Rättvik Gärdsjö VVO 

 Else-Marie Dyrsmeds Östbjörka Jvf / sekreterare 

 Anders Gravsjö Gränden Jvf 

 Jonny Jones Östbjörka Jvf 

 Lars-Erik Jonsén Boda Bingsjö VVO 

 Bengt Stor Grändens Jvf 

 Erik Söderberg Rättviks Södra VVO 

 Björn Witasp Flytåsen 

 Mary Holmqvist Adjungerad 

 

 

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

§  87 Föregående protokoll 
 Protokollen från styrelsemötet den 5 december 2017 läggs till  

 handlingarna. 

 

§  88 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 -  Inbjudan till regionalt viltförvaltningsseminarium 

 - Rapport från Flytåsen 
 

§  89 Årsmötet 

 * Annons Annonskoncept insänt 15 januari 

 * Lokal Stiernhööksgymnasiets aula bokad 

 * Fika Anders kolar med skolan, om de kan ordna en vagn  
   med kaffe, bullar och koppar – kostnad ? 

 * Ordförande Valberedningen har kontaktat Rune Daniels som  
   ställer upp 

 * Föreläsare Jonas har kontaktat Ulf Berg, Helena Tysk och Hans 
   Johansson som alla ställer upp 

   Stubben och Jonas gör inlägg på Facebook med  
   ”teasers” om vad de tre kommer att informera om  

   samt en uppmaning att inte missa årsmötet. 

 * Verksamhetsberättelse Skrivelsen har distribuerats till samtliga l

   ledamöter och suppleanter och styrelsen beslöt att  
   godkänna den utan ändringar. 

 * Ekonomi  Mary Holmqvist är närvarande och föredrar  
    resultatrapport och balansräkning.  Resultatrapporten  

    visar ett underskott  på 2.434 kronor. 
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 * Motioner 1. Ökad möjlighet till skyddsjakt 
   2. Motion angående mindre licensområde för  
    björnjakten 
   3. Varg och björn påverkar fällavgiftens storlek 

 Styrelsen godkänner de tre motionerna och beslutar att  
 anta motionerna som sina egen och överlämna dem  

 till Jägareförbundet Dalarnas Årsmöte  

 * Vandringspriset  ………… nominerar …………….   
    motiverar föreningens val. 

   Björn Witasp ordnar diplomet.  Anders ordnar  
   presentkort på 2 avsmakningsmenyer på Bruntegården 

  Erik Söderberg ordnar mässingsplakett med namn  
  och år. 

 * Present Else-Marie skaffar 3 rättvikshästar. 

 * Stadgeändring Styrelsen föreslår årsmötet att fr o m 2019 ändra  
   antalet ledamöter från 13 ordinarie och 13 suppleanter  

   till 9 ordinarie och 4 suppleanter.  (Det krävs ytter- 

   ligare ett årsmötesbeslut för att ändringen ska träda  

   ikraft.) 
 

§  90 Nominering Jägarrepresentanter ÄFG – sammanslagning ÄFO:n 
 Jonny meddelar att beslutet nu är att ingen sammanslagning ska ske de  

 närmaste 4 åren.  De olika ÄFO:na får de 4 åren på sig att prata ihop sig  

 om en sammanslagning om 4 år.   

 Styrelsen beslutar att inför sammanslagningen kalla till ett samrådsmöte 

 före 2018 års älgjakt. 

 Per Spånberg är föreslagen som Siljansringens jägarrepresentant.   
  

§  91 Rovdjursinventeringen 
 Styrelsen uppmanar samtliga att fortsätta med rovdjursinventeringen  

 gällande både varg och lodjur. 
 Anders tipsar om ett besök på Rovbase.  Där kan man följa olika varg- 
 etableringar och vandringar. 

 

§  92 Övriga frågor 

 -  Inbjudan till regionalt viltförvaltningsseminarium – Bollnäs 13 mars 
  Styrelsen föreslår Per Spånberg och Bengt Stor och att kretsen står för 

  resan.  Bengt ordnar transporten för samtliga inom Rättvik 

 - Rapport från Flytåsen 
  Björn är närvarande och informerar om årets älgjakt. 
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§  93 Nästa styrelsemöte 

 6 februari 2018 kl 17.30 på Stiernhööksgymnasiet – aulan.  
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                        Bengt Stor, justeringsman  
 

 


