STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 3 december 2019

Protokoll från styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets
Närvarande:

Jonas Björ
Else-Marie Dyrsmeds
Anders Gravsjö
Jonny Jones
Bengt Stor
Lars Wenngren

v ordförande
sekreterare
ordförande

§ 50

Val av justeringsman
Jonas Björ utses att justera dagens protokoll.

§ 51

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 29 oktober 2019 läggs till handlingarna.

§ 52

Kallelse/dagordning
Kallelsen godkänns efter följande tillägg:
* Rapport från Viltförvaltningsdelegationen

§ 53

12 december möte med länsstyrelsen – rovdjursläget i kretsen
Anders informerar om kontakten med Länsstyrelsen som resulterade i
mötet med dom den 12 december. Vi hoppas att vi i och med detta möte
fåe snabbare koll på vargrevir och övriga rovdjur.

§ 54

Årsmötet
* Lokal bokad. Fika inte klart – Anders återkommer
* Föreläsare → se nedan
* Ordförande för årsmötet – Jonas kollar med Anette Riesbeck
* Tråd på Facebook – tips på mottagare av vandringspriset, motioner
och föreläsare. Stubben

§ 55

Länsförbundsstämma i Rättvik 4 april 2020
Vi planerar ett lite annorlunda upplägg än tidigare länsförbundsstämmor.
Stämman blir på Stiernhööksgymnasiet (bokat) där stämmodeltagarna
möts av spelmän och visas tillrätta av oss i styrelsen. Fika serveras
som vanligt, men maten serveras efter stämman. Deltagarna får då
biljett och karta till Solgården, där ett viltmatsevent äger rum typ
streetfoodfestival.
Jonas och Anders planerar och arrangerar eventet tillsammans med
Solgården. Samtliga styrelseledamöter förväntas ställa upp vid
eventet.
Spelmän: Stubben pratar med Mikael Gustavsson och Gatu Olle.
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Söndagen den 5 april sker ännu ett viltmatsevent – nu för ca 100
rättvikare, som betalar 180 kronor. Detta event annonseras ut och även
här förväntas ledamöter och suppleanter ställa upp (mot gratis mat).
Vid söndagseventet informeras även om NVR (Stubben ordnar) Jägareförbundet samt visning av knivar och knivtillverkning m m
§ 56

Föreläsare helkväll frågor/diskussioner restriktioner (4-6-taggare)
Frågan hänskjuts till senare styrelsemöte. Anders kollar med Fredrik
Wildemo

§ 57

Banderoll + Rollup + Västar
Anders kollar och söker bidrag hos Länsförbundet. Banderoll och
rollup ska användas vid olika event och västarna lånas ut till de som ställer
upp vid dessa event.

§ 58

Rapport från ordförandemötet
Jonas och Stubben informerar från mötet, där föreläsningen av den man,
som blivit skjuten i underlivet, gjorde störst intryck.
Styrelsen beslutar att försöka få den mannen till vårt årsmöte som
föreläsare.
Jonas kollar med Filip Ånöstam.

§ 59

Övriga frågor
*

Rapport från Viltförvaltningsdelegationen
Jonny hoppas på lodjursjakt i Rättvik – något vi ska ta upp med
Länsstyrelsen den 12 december.
Vidare måste de med gemensamma intressen resonera ihop sig innan,
mötena.
Jonny är med i en rovdjursförvaltnings-grupp där man diskuterar
antalet rovdjur i Dalarna.

*

Motioner
Jonny och Anders måste skriva och skicka över motionerna före jul.

*

Vandringspriset
Får vi inga förslag via Facebook, kanske Rättvik-Boda Fiskevårdsförening vore ett alternativ. De har gjort fisket tillgängligt för
rörelsehindrade. (Är väl inte medlemmar ?)

*

Lista över åtaganden
Else-Marie upprättar en lista över alla åtaganden som delats ut vid
dagens sammanträde och mailar till de berörda.
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§ 60

Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 7 januari 2020 klockan 18.30 hemma hos Jonny.
-----------------------------------

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

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

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

