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Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
Närvarande: Jonas Björ v ordförande 

 Kenneth Björ  

 Else-Marie Dyrsmeds sekreterare 

 Anders Gravsjö ordförande  

 Bengt Stor  

 Erik Söderberg 

 Björn Witasp Flytåsen  

 

 

§  52 Val av justeringsman 
 Jonas Björ utses att justera dagens protokoll. 
 

§  53 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 26 juni 2018 läggs till handlingarna. 
 

§  54 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 - Flytåsjakten 

 

§  55 Sammanfattning Kretsmästerskap Viltspår 
 - Kretsmästerskapet ägde rum den 21 juli i 27° värme med 6 

  startande och lika många domare.  Vinnare blev Karin Lundin. 

 - Den 2 augusti tävlade Karin Lundin och vann Länsmästerskapet 

med sin Fie och blev därmed direktkvalificerad till Regions-

mästerskapet.  Tyvärr kolliderade denna tävling med kommande 

Nordiska Mästerskapet, och platsen gick till 2:an i tävlingen.  

 - Den 5 augusti vann hon Viltspårs-SM – och var därmed kvalifi- 

  cerad till Nordiska mästerskapet, men tyvärr blev det veterinär- 

  besök istället för Fie.  (Läs mer och se bilder på vår hemsida: 

  https://krets.jagareforbundet.se/rattvik/hundar/) 

 Bent Stor får i uppdrag att skriva ett reportage till Svensk Jakts  

 lokalsidor. 

 

§  56 + 57 Ordförandeträffar (Kretsen) 
 Styrelsen beslutar att anordna en ordförandeträff i november. 

 Anders Gravsjö tar fram ett datum för mötet och skriver ihop en  

 inbjudan.   

 Vid ordförandemötet kommer styrelsen även att informera om  

 Kretsbidraget (§ 57) 
 

§  58 Björnjakten 
 Styrelsen diskuterar årets björnjakt.  Tilldelningen på 29 björnar var  

https://krets.jagareforbundet.se/rattvik/hundar/
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 skjuten på drygt ett dygn, däribland 8 fällda björnar inom Rättvik. 

 Styrelsen anser att tilldelning är alldeles för liten med tanke på hur  

 snabbt jakten avslutades. 

 

§  59 Uppföljning 

 - Hundträffar 

  Årets hundträffar var väl organiserade och innehöll flera olika 

  moment.  Tyvärr gjorde värmen att det bara blev fyra. 

  Tina ska ha stort tack för denna sommar och vi hoppas på en 

  fortsättning nästa år. 

 - Tjejkväll på skjutbanan 

  Styrelsen satsar på en tjejkväll under våren nästa år. 

  Styrelsen beslutar att vid första mötet 2019 göra upp ett kalen- 

  darium, där alla kommande evenemang sätts upp. 

 - Jägarexamen ungdomar 

  Anders Gravsjö kommer att ansvara för kursen och ta in hjälp 

  de gånger han är förhindrad.  
  

§  60 Övriga frågor 

 - Flytåsen 
  Björn Witasp är närvarande och informerar om årets septemberjakt 
  som gav 2 vuxna och 1 kalv.   

  Styrelsen beslutar i samråd med jaktledaren att stänga av en jägare 

  från dagens datum och resten av säsongen i Flytåsen. 

 - Besiktning dåliga älgar 

  Certifierade att besiktiga dåliga älgar inom rättvikskretsen är 

  Erik Söderberg (070-257 97 69), Knuts Denny Hansson  

  (070-581 93 38) och Jonas Björ (070-301 91 77). 

  Vid besiktningen måste alla röda organ finnas med – det gäller även 

  mjälten, som sitter bakom magsäcken. 

  Else-Marie lägger in informationen på webbsidan och Bengt Stor 

  skriver på Facebook. 

  

§  61  Nästa möte 
 Nästa möte blir den 23 oktober 2018 klockan 18.30 på Brandstationen. 
----------------------------------- 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

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

                          Jonas Björ, justeringsman  


