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Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Else-Marie Dyrsmeds sekreterare 

 Tina Englund  

 Anders Gravsjö ordförande  

 Erik Söderberg 

 Björn Witasp Flytåsen  

Adjungerad Mary Holmqvist Kassör §§ 40 - 43  

 

 

 

§  40 Val av justeringsman 
  Erik Söderberg utses att justera dagens protokoll. 
 

§  41  Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 8 maj 2018  läggs till handlingarna. 
 

§  42 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 *  Jaktstigen Björnstigen 
 

§  43 Ekonomisk rapport 
 Mary Holmqvist är närvarande och meddelar att ekonomin ser bra ut = 

 ett beräknat överskott på 10 – 15’ kronor.  Detta ger utrymme för att 

 anordna en informationskväll – denna gång kanske om jakthundar. 
 

§  44 Flytåsjakten – lottning bland inkomna ansökningar 

 Björn meddelar att följande ansökningar kommit in: 

 7 som saknar jaktutövningsrätt samt 8 som är delägare i samfällig- 

 hetsföreningen.  Dessutom 7 reserver som varit med tidigare. 

 Resultat av styrelsens lottning bland reserverna: 

 16 Björn Eriksson, 17 Erik Larsson och 18 Anna-Lena Tärnström. 

 19 Teddy, 20 Lasseman, 21 Felix och 22 Bosse. 

 Björn meddelar vidare att man gjort en spillningsinventering samt 

 satt ut saltstenar. 

 

§  45 GDPR 
 Tina informerar om hur GDPR påverkar oss och vad vi har att  

 tänka på. 

 

§  46 Viltspårs-KM 
 Karin Lundin ansvarar tillsammans med Konstantin Flink för  

 anmälningarna till kretsmästerskapet.  Hittills har vi 4 anmälningar 

 och 3 tveksamma.  Tina hjälper till med Facebook-inlägg för att 
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 locka fler anmälningar.  Karin har lovat att ta bilder från uttagningen 

 och skriva på Facebook. 

 

§  47 Rapport från kretsordförandemötet 
 Anders informerar om mötet och bl a om Naturvårdsverkets nya 

 riktlinjer för vargförvaltningen. 

 

§  48 Kommande övriga evenemang 

 - Hundträffar 

  Vi har haft tre hundträffar hittills som i år samlat ca 10 jägare/

  gång och nästan lika många raser.  Mycket populärt bland del- 

  tagarna !  Inget tvång på att vara medlem i Jägareförbundet. 

 - Tjejkväll på skjutbanan 

  Tjejkvällen flyttas till hösten och information  om tjejskyttet 
  läggs in på Facebook.  

 

§  49 Uppföljning 

 - Viltutfodring – inlägg på Facebook 
  Ännu inget inlägg på Facebook, men en vild uppskattning är att 

  rättviksjägarna lagt ut flera hundra tusen kronor på viltutfodring. 

 - Vad används kretsbidraget till – lista från Mary Holmqvist 
  Av Marys lista framgår att 13 VVO/jvf och jaktlag betalat 20 

  kronor = 16.800 kronor. 

  

§  50 Övriga frågor 

 Information om den kommande jaktstigen Björnstigen den 7 juli 2018 
 kl 08.00 – 12.00 på Råbergets skjutbana.  Anmälan görs på plats. 

 Kostnad 100 och valfri kaliber. 

 Else-Marie lägger informationen på webbsidan. 

  
§  51 Nästa möte 
 Tisdagen den 11 september 2018 klockan 18.30 på Jägaregården.  
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                      Erik Söderberg , justeringsman   


