STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 27 augusti 2019
Protokoll från styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets

Närvarande:

Jonas Björ
Kenneth Björ
Else-Marie Dyrsmeds
Anders Gravsjö

v ordförande

Peter Lindbom

adjungerad

sekreterare
ordförande

§ 29

Val av justeringsman
Jonas Björ utses att justera dagens protokoll.

§ 30

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 4 juni 2019 den läggs till handlingarna.

§ 31

Kallelse/dagordning
Kallelsen godkänns efter följande tillägg:
* Ekonomirapport
* Björnjakten 2019
* Rädda älgen
* Viltrapport
* Jaktia medlemsdag
* Rapport från Länsförbundets senaste styrelsemöte

§ 32

VILTMAT i Övre Gärdsjö den 7 september
Evenemanget äger rum på Björgården i Övre Gärdsjö kl 10.00 – 14.00.
Styrelsen vill att 4 personer ur kretsstyrelsen (eller annan) kan ställa
upp antingen 10.00 – 12.00 eller 12.00 – 14.00 och representera Jägareförbundet. Anders och Jonas diskuterar upplägget och Anders och ElseMarie ordnar utskick. De, som ställer upp, får något att äta.

§ 33

Kretsens ordförandeträff den 30 september på Jägaregården
Anders sätter ihop agendan för distribution till de som var med förra
gången.

§ 34

Deltagande på höstmarknaden 4 – 6 oktober
Gustav Halvarsson från Länsförbundet (bor i Leksand) har erbjudit sig att
ställa iordning ett informationsstånd på marknaden. Han hoppas få hjälp
från oss i Rättvik med viss bemanning av ståndet.

§ 35

Tätortsnära jakt
Anders och Bengt Stor undersöker möjligheterna till tätortsnära jakt för att
slippa viltolyckor och återkommer när de har något att rapportera.
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§ 36

Harpesten
Styrelsen ställer frågan, om någon sett någon död hare, som dött av
harpest. Else-Marie lägger ut frågan på kretsens Facebook-sida.

§ 37

Tjejkvällen på skjutbanan
Anders och Else-Marie, som var med under kvällen är eniga om, att
kvällen var en succé för de som kom dit. Alla, såväl tjejer som skjutledare, var eniga om att köra nästa år igen – och då även med kulvapen.

§ 38

Övriga frågor
*

Ekonomirapport
Styrelsen tackar Mary för ekonomirapporten per den 20 augusti, som
visar att vi ligger nästan + 22.000.

*

Björnjakten 2019
Årets björnjakt diskuteras och diskussionen fortsätter på Ordförandemötet den 30 september.

*

Rädda älgen
Jägareförbundet har startat projektet Rädda älgen, eftersom man befarar att myndigheterna återigen vill ta över förvaltningen. Läs
inlägget och dela på Facebook.
https://jagareforbundet.se/aktuellt/press2/pressmeddelanden/2019/08/jagar
eforbundet-vill-radda-algen/
*

Viltrapport
Det är viktigt att lämna in avskjutningsrapporten snarast möjligt efter
älgjaktsveckan.

*

Jaktia medlemsdag
Kretsstyrelsen tipsar om medlemsdagen på Jaktia i Falun torsdag 29
augusti. Else-Marie publicerar på Facebook.

*

Rapport från Länsförbundets senaste styrelsemöte
Jonas Björ meddelar bl a att nuvarande jaktarrende för Kullen har
sagts upp och jaktarrendet kommer att nyttjas annorlunda – ev
lika vårt nyttjande av Flytåsen.
Vi bör se till att utnyttja Christer Gruus penna för att informera
om våra olika evenemang.

§ 39

Nästa möte
Tisdagen den 29 oktober 2019 klockan 18.30 på Räddningstjänsten.
----------------------------------…………………………………………
Anders Gravsjö, ordförande

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

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

