
 STYRELSEPROTOKOLL 
  

 Datum:   27 februari 2018 
 

 

 

Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
Närvarande: Jonas Björ v ordförande 

 Else-Marie Dyrsmeds sekreterare 

 Anders Gravsjö ordförande  

 Knuts Denny Hansson  

 Jonny Jones  

 Bengt Stor  

 Erik Söderberg  

 

 

§  8 Val av justeringsman 
  Jonny Jones utses att justera dagens protokoll. 
 

§  9 Föregående protokoll 
 Protokollen från styrelsemötet den 6 februari 2018 läggs till handlingarna. 
 

§  10 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns utan tillägg. 
 

§  11 Fortsatt konstituering – val av 
 - Jakt- och Viltförvaltningsansvarig Jonny Jones + Bengt Stor 

 - Klövviltansvarig  ” 

 - Rovviltansvarig  Jonny Jones 

 - Ungdomsansvarig  Knuts Denny + Gusten Holm 

 - Utbildningsansvarig  Anders Gravsjö 

 - Opinion- och Kommunikations- 

                              ansvarig  Anders Gravsjö + Bengt Stor 

 - Medlems- och Marknadsansvarig Anders Gravsjö 

 

§ 12 Val av ledamöter till länsförbundsstämman den 7 april 2018 
 Rättvikskretsens ombud på årsstämman blir Patrik Karls, Martin Spånberg,  

 Bengt Stor, Therese Stor och Erik Söderberg. 

 Tina Englund ställer upp som ersättare. 

 

§  13 Vad används kretsbidraget till ? 
 Styrelsen beslutar att i ett brev, som läggs med fakturan på kretsbidraget, 
 berätta vad bidraget används till. 

 Styrelsen uppdrar till Bengt Stor att göra ett utkast till nästa möte. 
 

§  14 Viltstängsel 
 Riksväg 70 delen Rättvik – Leksand är den mest olycksdrabbade sträckan i 

 Dalarna.  Men hela sträckan Leksand – Mora är väldigt olycksdrabbad. 

 Bengt informerar att man vid ÄFO-mötet diskuterat problemet och bestämt

 sig för att via Rättvikskretsen kontakta Transportstyrelsen. 

 Styrelsen uppdrar till Anders att kontakta Leksands- och Morakretsarna 

 med frågan, om de ställer upp på en ansökan till Transportstyrelsen. 
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§  15 Viltdata (småvilt) 
 Anders föreslår ett informationsmöte med rapportörer och ordföranden i  

 samtliga VVO och de flesta Jvf.  Helena Tysk och Hans Johansson ska 

 informera. 

 Anders får i uppdrag att skriva en kallelse samt skaffa fram listor på  
 VVO:n / Jvf. 

 Men, ärendet skjuts fram några månader. 

 

§  16 Pågående ärenden 

 - Lista över ouppklarade ärenden: 
  * Information om vildsvinsjakt – Tina ordna föredragshållare 
  * Sammanfattning hundträffarna – Tina 
  * Ändring av reglerna för Flytåsjakten 
   Styrelsen beslutar att Erik Söderberg och Anders till nästa möte 
   ska diskutera sig fram till nya regler för Flytåsjakten 

 - Rovdjursisnventering – 31 mars 
  Hittills 297 individer konstaterade.  Verksamheten verkar ligga på  

  sparlåga – troligen beroende på all snön. 

  Bengt får i uppdrag att lägga in en blänkare på Facebook med upp- 
  maningen att göra en insats för att samla in vargspillning.   

 - Inbjudan till regionalt viltförvaltningsseminarium 13 mars 
  Bengt är anmäld och Per Spånberg har anmälts av länsförbundet. 

  Även Jan Ollas är anmäld.  Kretsen står för resekostnaden vid sam- 

  åkning. 

 

§  17 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmälda 

 

§  18 Nästa styrelsemöte 
 3 april 2018 klockan 18.30 på Rättviks brandstation. 

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

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                        Jonny Jones, justeringsman  


