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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 

 Mary Holmqvist kassör, adjungerad  

 

 

 

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

§ 78 Föregående protokoll 
 Protokollen från styrelsemötet den 4 december 2018 läggs till  

 handlingarna. 
 

§ 79 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 

 - Avskjutning olika vilt 

 

§  80 Ekonomi 
 Mary Holmqvist är närvarande och föredrar balansräkning och  

 resultatrapport, som visar en vinst på 11.181 kronor. 

 

§  81 Årsmötet – checklista 

 - Lokal, ordförande och annons  

  Klart 

 - Fika 

  Anders beställer fika för 30 personer på skolan. 

 - Motioner  

  Inga motioner inlämnade 

 - Föreläsare 

  Erik Ringaby kommer och föreläser om rödräven 

 - Brorsson/Fällmans Vandringspris 
  Inga nomineringar har inkommit.  Styrelsen beslutar därför att 

 vandringspriset + 1.000 kronor skall tilldelas Råbergets Jakt- 

 skytteklubbs skytteinstruktörer 

- Valberedning 

 Inge Brorsson har lämnat förslag till ledamöter och suppleanter, 
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 men har även meddelat att han i och med detta avgår från Valbered- 

 ningen.  Enligt stadgeändringen vid förra årsmötet skall styrelsen  

 minskas till 9 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. 

 Styrelsen diskuterar olika valberedningsförslag – Anders sonderar. 

- Verksamhetsberättelsen 

 Styrelsen går igenom och gör vissa förändringar i förslaget till  

 verksamhetsberättelse.  Anders korrigerar och mailar till Else-Marie 

 som kompletterar och skickar vidare till Mary inför revisionen. 

- Lotteri och medlemsvärvning 

 Anders ordnar lämpligt material för ”lotteri på närvarolistan” samt 

information om Jägareförbundet, som ledamöterna hjälper till att 

sprida 

 

- Avskjutning småvilt 

 Styrelsen beslutar att punkten ”Avskjutning småvilt” i fortsättningen  

 skall finnas på årsmötets föredragningslista 

 

§  82 Ordförandeträff Kretsen 

 Eftersom Kenneth Björ inte kunde komma på mötet, så hänskjuts ärendet 

 till nästa möte. 

 

§ 83 Övriga frågor 

 Anders visade avskjutningen för olika vilt under flera år.  Intressant 

 material som kommer att visas på årsmötet. 

  

§  84 Nästa möte 

 Tisdagen den 12 februari 2019 klockan 17.00 på Stiernhööksgymnasiet. 
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                        Jonas Björ, justeringsman  
 

 


