STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 4 december 2018
Protokoll från styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets

Närvarande:

Jonas Björ
Else-Marie Dyrsmeds
Anders Gravsjö
Knuts Denny Hansson

v ordförande
sekreterare
ordförande

§ 69

Val av justeringsman
Jonas Björ utses att justera dagens protokoll.

§ 70

Föregående protokoll
Protokollen från styrelsemötet den 23 oktober 2018 läggs till handlingarna.

§ 71

Kallelse/dagordning
Dagordningen godkänns efter följande tillägg:
Uppsägning Flytåsavtal

§ 72

Ordförandeträff Kretsen
Eftersom Kenneth Björ hade förhinder, hänskjuts ärendet till nästa
sammanträde.

§ 73

Rapport från förbundets ordförandeträff
Anders rapporterade från ordförandemötet den 15 november bl a:
* Medlemsantalet har ökat och Region Mitt, dit vi hör, har ökat
mest.
* Om vi vill ha hjälp med skrivelser, hjälper Christer Gruhs gärna till.
* Alpo Syväjärvi, Regionchef Mitt, pratade om jakten i framtiden.
* Studiefrämjandet står till förfogande, om vi vill ha hjälp med kurser
mm
* Årets björnjakt

§ 74

Årsmötet 2019
Lokal
Stiernhööksgymnasiets aula är bokad.
Motioner
Inga motioner har inkommit. Else-Marie påminner på hemsidan om att
motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december 2018.
Föreläsare
Förslag: Erik Ringaby om sin rävforskning (Anders kollar) eller Anders
Wiklund om tätortsnära jakt.
Ordförande
Förslag: Rune Daniels – Else-Marie kollar
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Fika
Förslag att styrelsen tar med fulla kaffetermosar (variant större) hemifrån
och att vi köper vetelängder. Marschaller vid entrén.
Nominering till Brorsson/Fällmans Vandringspris
Styrelsen diskuterar några förslag. Else-Marie påminner om möjligheten
att nominera på hemsidan.
Annons
Enligt beslut på årsmötet sätts annons in i Rättviks-Nytt (och i Svensk
Jakt) men möjligheten att annonsera digitalt diskuteras.
Valberedningen
Else-Marie påminner Inge Brorsson (sammankallande) om årsmötesbeslutet att minska antalet ledamöter och suppleanter till 9 respektive 4.
§ 75

Övriga frågor
Anders Klasson,ordförande i Rättvik Boda sockensamfällighets-

förening, sade den 29 november 2018 upp avtalet tecknat 13/16 juni
2016 med Rättviks Jaktvårdskrets gällande Flysåsen S1. (Jakträtt)
Se uppsägningen i slutet av protokollet.
Enligt tecknat avtal, ska det sägas upp senast den 31 mars, vilket
betyder att vi har jakten till jaktårets slut den 30 juni 2019.
§ 76

Nästa möte
Tisdagen den 22 januari 2019 klockan 18.30 på brandstationen.
-----------------------------------

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

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

………………………………………….
Jonas Björ, justeringsman
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---------- Forwarded message --------From: <anders.klasson@uvtcmail.se>
Date: tor 29 nov. 2018 21:23
Subject: Uppsägning Jaktvårdskretsen Flysåsen S1
To: <anders.gravsjo@gmail.com>

Hej Anders
Som ordförande i Rättvik Boda Sockensamfällighetsförening har jag fått
uppdraget att säga upp avtalet med Rättviks Jaktvårdskrets gällande
Flysåsen S1.
(Jakträtt)
Uppsägningen gäller därför fr o m 2019-01-01.
Enligt avtalet skall uppsägning ske senast 30 november kalenderåret före.
Jag uppskattar vårt samtal idag 29 nov, där du som ordf. för jaktvårdskretsen
också lämnade synpunkter.
Vår samfällighetsförening har investerat bl. a i "jaktstugan" och vi kommer att,
när nytt förfrågningsunderlag går ut för att arrendera området för jakt, att också
jaktstugan och "sovstugan" ingår i det "nya avtalet".
Styrelsen har inte beslutat hur förfrågningsunderlaget skall se ut för 2019 men
givetvis skall du/Rättviks Jaktvårdskrets få information om detta när så beslutats
så du kan delge övriga i din styrelse.
Tacksam om du bekräftar mottagandet av denna uppsägning/detta mail.
Rättvik 2018-11-29
/ Anders Klasson, 070-34 98 119
ordf. Rättvik Boda Sockensamfällighetsförening

