STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 26 mars 2019
Protokoll från styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets

Närvarande:

Jonas Björ
Kenneth Björ *
Else-Marie Dyrsmeds
Anders Gravsjö
Elinor Hodén
Jonny Jones
Bengt Stor
Lars Wenngren

v ordförande
sekreterare
ordförande

§ 11

Val av justeringsman
Jonas Björ utses att justera dagens protokoll

§ 12

Föregående protokoll
Protokollen från det konstituerande mötet den 12 februari och extra
styrelsemötet den 18 februari 2019 läggs till handlingarna.

§ 13

Kallelse/dagordning
* Information om Viltdata i Gärdsjö den 21 maj.
* Upphovsrätt
* Information om Viltvårdsdelegationen – fördelning av varg
* Polisanmälan

§ 14

Genomgång av handlingarna till länsförbundsstämman
Styrelsen går igenom handlingarna till länsförbundsstämman.

§ 15

Ordförandeträff – älgförvaltning
Kenneth Björ (*), som har svårt att vara med på sammanträdet, deltar på
telefon.
Styrelsen beslutar att ordförandeträffen blir den 2 maj klockan 18.30 på
Räddningstjänsten. Till detta möte går Kenneth igenom köns- och åldersfördelning samt avskjutning dels i Viltdata och dels i Gärdsjös egen
statistik.
Vid ordförandeträffen skall även diskuteras vikten av småviltrapportering.
älgstatistik, björnjakten och bolagsmarker.
Träffen med fika arrangeras av Anders och Jonas. Jonny och Else-Marie
deltar och Stubben skriver förslag till kallelse (för Facebook och hemsidan).

§ 16

Småviltrapportering
Vikten av småviltrapporteringen kommer att diskuteras på ordförandeträffen.

STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 26 mars 2019
§ 17

Övriga frågor
*

Information om Viltdata i Gärdsjö den 21 maj
Filip Ånöstam, Jägareförbundet Dalarna, informerar om Viltdata i
Gärdsjö den 21 maj. Information om tidpunkt och plats meddelas
av Jonas. Jonas och Anders arrangerar mötet med fika och Bengt
Stor informerar på Facebook.

*

Upphovsrätt
Jonas informera om vikten av att inte lägga in material på hemsidan
eller sociala medier utan tillstånd från upphovspersonen. Den, som
kopierar eller sprider någon annans verk utan tillstånd, gör sig
skyldig till upphovsrättsbrott.

*

Information om Viltvårdsdelegationen – fördelning av varg
Jonny informerar om turerna kring fördelningen av varg.

*

Polisanmälan
Stubben meddelar att Grändens Jvf har polisanmält en skoteråkare
som jagat ett rådjur med sin skoter

§ 18

Nästa möte
Nästa möte blir den 4 juni 2019 klockan 18.30 på Jägargården.
-----------------------------------

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

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

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

