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§  19 Val av justeringsman 
 Ellinor Hodén utses att justera dagens protokoll. 
 

§  20 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 26 mars 2019  läggs till handlingarna. 
 

§ 21 Kallelse/dagordning 
 Kallelsen godkänns efter följande tillägg: 

 * Viltmat 

 * Åtelkameror 

 * Ordförandemöte 

 

§ 22 Studiefrämjandet 
 Leif Risander bjuder in kretsens styrelsemedlemmar till en informations- 

 kväll på Leksands skjutbana tisdagen den 13 augusti 2019 klockan 18.00. 

 Inbjudan kommer. 

 Leif Risander informerar sedan om Studiefrämjandets nyheter; bl a JAKT 

 ÅRET där föreningarna genom att anordna olika projekt kan få pengar från  

 Studiefrämjandet.  Han vill att intresserade lag utser en kontaktperson och  

 meddelar namnet till Leif. 

 Lämpliga projekt kan t ex vara passröjning, bygga pass, kötthantering 

 m m. 

 Kontakta Leif på tfn 076-778 60 69 eller 

 leif.risander@studieframjandet.se.   
 Mer information kommer på nästa ordförandeträff. 

 

§ 23 Tjejkväll på skjutbanan 

 ”Ta med hagelbössa, ammunition och fika och kom till Råbergets Jakt- 
 skyttebana”.  Så låter inbjudan till kvällen. 
 Ellinor och Else-Marie utses att arrangera kvällen, som blir den 3 eller 

 10 juli – återkommer om exakt dag.  Evenemanget ”annonseras” via 

 Facebook och kretsens hemsida. 

 Anders fixar skytteinstruktörer  och lovar att vara allmänt ”behjälplig”. 

 Lerduvorna bekostas av kretsen – Else-Marie fixar. 
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§ 24 Jägarloppis 
 Länsförbundet föreslår samtliga kretsar att anordna ett Jägarloppis den 2 

 augusti 2019.  Rättvikskretsen avstår från att delta, dels eftersom datumet 

 ”kolliderar” med Classic Car Week och dels eftersom det lär finnas en 

 jägarloppis under hundutställningen den 10-11 augusti (?) 

 

§ 25 Rapport från ordförandemötet 
 Under mötet informerar Anders Wiklund om tätortsnära jakt, ett lyckat  
 projekt för att få ner viltolyckorna i Falun. 

 Dessutom diskuterades motionerna till Jägareförbundets riksmöte på 
 Öster-Malma, bl a avslogs förslaget om stadgeändringar – vilket också 

 skedde. 

 Förändrade jakttider som inte ger fler jaktbart vilt, men heller inga in- 
 skränkningar utan snarare förlängningar av jakttiden. 

 Ingen gillade ökningen av antalet vargföryngringar i Dalarna från 7 till 8. 
 

§ 26 Samråd enligt miljöbalken inför täktverksamhet 
 DalaFrakt har ansökt om att få bedriva bergkross-verksamhet på  

 Sveaskogs mark i Dalfors att användas vid utbyggnad av vindkraftverken i  

 Dalfors. 

 Anders meddelar DalaFrakt att styrelsen inget har att erinra mot verksam-’

 heten, men uppmanar dem att ha ständig kontakt med det jaktlag, som  

 jagar i området, för att störningen ska bi så liten som möjligt. 

 

§ 27 Övriga frågor 

 - Viltmat 
  Under evenemanget ”Mat runt Siljan”, kommer Björgården att sikta 

  in sig på viltmat den 7 september.   

  Anders meddelar Jonas Björ att vi i kretsen ställer upp någon/några  

  timmar och informerar om viltköttet. 

 - Åtelkameror 
  Det är nu OK att sätta ut åtelkameror, MEN det måste finnas åtmins- 

  tone ett telefonnummer till kameraägaren och en skylt/lapp ”Vilt- 

  övervakningskamera” i närheten av kameran.  Det är också viktigt att  

  datum och tid anges på filmen. 

 - Ordförandeträff 
  Nästa ordförandeträff blir tisdagen den 30 september 2019 klockan  

  18.00 på Jägargården.  Ellinor ställer upp som sekreterare.  Styrelse- 

  medlemmarna är välkomna att vara med.  Kallelse kommer. 

 - Jägareförbundet på Marknaden 
  Gustav Halvarsson från Länsförbundet (från Leksand) erbjuder sig att 

  ordna ett informationsstånd på marknaden.  Vi i Rättvik – tillsammans 

  med Leksandskretsen – förväntas ställa upp någon/några timmar var. 
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 - Tätortsnära jakt 
  För att minska viltolyckorna i Rättvik kommer Anders att tillsammans  

  med Bengt Stor undersöka möjligheterna till tätortsnära jakt i Rättvik. 

 

§ 28 Nästa möte 
 Blir den 27 augusti klockan 18.30 på Jägargården. 

----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                            Ellinor Hodén , justerare 


