STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 8 maj 2018
Protokoll från styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets

Närvarande:

Jonas Björ
Else-Marie Dyrsmeds
Tina Englund
Anders Gravsjö
Jonny Jones
Erik Söderberg
Björn Witasp

v ordförande
sekreterare
ordförande

Flytåsen

§ 30

Val av justeringsman
Jonas Björn utses att justera dagens protokoll.

§ 31

Föregående protokoll
Protokollen från styrelsemötet den 3 april 2018 läggs till handlingarna.

§ 32

Kallelse/dagordning
Dagordningen godkänns efter följande tillägg:
* Koppeltvång
* Tjejkväll på skjutbanan
* Familjedag ?
* Metallbricka på vandringspriset

§ 33

Ändringar av reglerna för Flytåsjakten
De regler som bifogats kallelsen godkänns efter justering av Skjutkravet:
d v s 4 träff på stilla och 4 träff på löp.
Reglerna läggs in på vår webbsida.
Årets Flytåsjakt skall annonseras i Rättviks-Nytt den 22 maj.

I annonsen skall nämnas, att reglerna finns på vår webbsida.
§ 34

Vad används kretsbidraget till ?
Vi kallar till möte med ordförande/jaktlagsrepresentant för VVO,
jaktlag och jaktklubbar. På mötet skall vi berätta vad kretsen använder ”tjugan” till och samtidigt informera om Viltdata. Vi skall
”handgripligt” visa de osäkra hur Viltdata fungerar.
Anders, Jonas och Else-Marie skall vara med på mötena.
Else-Marie kollar med Mary vilka VVO/jaktlag/jaktklubar som
betalar ”tjugan”.

§ 35

Viltstängsel
Bengt Stor var inte närvarande, så frågan hänskjuts till nästa möte.
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§ 36

Viltutfodring
Rättviks Södra har lagt ut ca 60.000, Västra ca 40.000 och Gränden ca
20.000 kronor. I Östbjörka har utfodringen skötts ideellt av enskilda
jägare.
Styrelsen beslutar att Anders skall prata med Bengt Stor om att skriva ett
inlägg på Facebook.

§ 37

Hundkurs
Tina meddelar att årets hundkurs kommer att bli lika tidigare år = öppen
för alla och inga avgifter.

§ 38

Övriga frågor
*

Koppeltvång
Anders kollar på förbundet efter skyltar som uppmanar hundägare att
hålla hundarna kopplade.

*

Tjejkväll på skjutbanan
Kretsen och Skytteklubben skall tillsammans anordna en tjejkväll på
skjutbanan med möjlighet att prova på olika skjutstationer.
Anders formulerar ”annonsen” som läggs ut på Facebook.

*

Familjedag på skjutbanan ?
Eftersom förra årets evenemang drog väldigt lite folk, beslutar
styrelsen att inte anordna någon familjedag i år.

*

Mässingsplakett till vandringspriset
Else-Marie mailar vad som står i ”statuterna” till Anders och Erik.

§ 39

Nästa möte
Tisdagen den 26 juni 2018 klockan 18.30 på Jägaregården, då deltagarna
i årets älgjakt på Flytåsen skall utses.
-----------------------------------

…………………………………………
Anders Gravsjö, ordförande

………………………………………
Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare

………………………………………….
Jonas Björ , justeringsman

