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  Datum:   29 oktober 2019  

  

  

Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets   

  

  

Närvarande:  Jonas Björ  v ordförande  

  Else-Marie Dyrsmeds  sekreterare  

  Anders Gravsjö  ordförande    

  Jonny Jones    

  Bengt Stor  

  Lars Wenngren  

  Peter Lindblom  Gärdsjö VVO, adjungerad  

  

  

 

  

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

  

§  41  Föregående protokoll  
  Protokollet från styrelsemötet den 27 augusti läggs till handlingarna.  
  

§ 42  Kallelse/dagordning  
  Kallelsen godkänns efter följande tillägg  

* Föreläsare om älgförvaltning  

* Banderoll  

* Jägarexamen  

  

§ 43  Ansökan om skyddsjakt på varg  

Bengt Stor ansökte den 10 oktober 2019 på styrelsens uppdrag om 

skyddsjakt på varg efter två vargattacker på hund.  Den 22 oktober avslog 

Länsstyrelsen vår ansökan med motiveringen att man ville avvakta vad  

som kommer att hända med befintlig parkonstellation där man även 

konstaterat årsvalpar !    

Styrelsen beslutar att inte överklaga beslutet, men om något nytt händer 
kommer vi att agera.    

Bengt Stor har skrivit en debattartikel, som styrelsen godkände för 

publicering i jaktmedia + övrig media.  Bengt kollar om Christer Gruhs 

har lämplig sändlista.  

Jonas kollar om Länsförbundet är intresserad av en diskussion om 

vargfrågan med Lena Berg på Länsstyrelsen.  
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§ 44  Tid, plats och föreläsare för årsmötet 2020  

 Tid: 11 februari 2020 klockan 19.00  Stiernhööksgymnasiets aula och  

 styrelsemöte på samma plats klockan 17.30.  Anders bokar snarast och  

 meddelar Else-Marie.  

  Föreläsare:  Olika förslag diskuteras, bl a information om viltstatusen   

  runt Siljan.  

   Ordförande för årsmötet:  Jonas kollar om Annette Riesbeck har  

 möjlighet  att ställa upp.  

  Motioner:    

 *   Indelning av licensområdet för björn.  Jonnys motion  
 * Rovdjur på gård och tomt – Anders fräschar upp tidigare   

 * Ökad tilldelning på björn – Jonny    

 * Vandringspriset.  

  Bengt får i uppdrag att lägga upp en tråd på Facebook om att vi vill ha in  
 förslag på motioner och mottagare av vandringspriset och Else-Marie  

 lägger sedan upp informationen på hemsidan.  

  

§ 45  Vargspillningsinventering  
  Flera prov har inkommit och flera i nordöstra och sydöstra Dalarna.  För  

 Rättviks del har spillningen hittats norr och söder om Dalfors samt runt  

 Ljugarn.  Anders rekommenderar ett besök på   Rovbase.se.  

  

§ 46  Årets älgjakt  
  Älgjakten har gått bra för de flesta lagen och det verkar ha varit mer kalv  

 än man befarat.  Men de flesta lagen har trots det kalvar kvar att jaga.  

  

§ 47  Rapporter  

  * Kretsens ordförandemöte - Anders informerar om mötet den 30  

   september  

  * Rädda älgen -  Projektet fortgår.  

  

§ 48  Övriga frågor  

  *  Föreläsare  
    Beslutade restriktioner kan ibland vara svåra att motivera, t ex att   

   spara 4-6-taggare.  

    Styrelsen beslutar att anordna en helkväll där deltagarna har möjlig 

   het till frågor/diskussion.  Anders kollar med Fredrik Wildemo. 

  * Banderoll  
    Vid evenemanget ”Mat runt Siljan – Viltmat” konstaterades att   

   kretsen saknar en banderoll.  Anders kollar  
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  * Jägarexamen   

   Anders meddelar att det nästa vecka på onsdag är det dags för jägar-  

   examen för den 17 eleverna på Stiernhööksgymnasiet.  

      

§ 49  Nästa möte  

  Tisdagen den 3 december 2019 klockan 18.30 i Björstugan.  

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

  

   

…………………………………………  ………………………………………  

Anders Gravsjö, ordförande  Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare  

  

  

  

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

                      Jonas Björ , justeringsman  
  

  

  

  


