STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 7 januari 2020
Protokoll från styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets

Närvarande:

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

v ordförande
sekreterare
ordförande

Vi välkomnas av Jonny, hans två hundar och ett uppdukat bord med keffe, tuttull och
gott tilltugg.
§ 61

Val av justeringsman
Jonas Björ utses att justera dagens protokoll.

§ 62

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 3 december 2019 läggs till
handlingarna.

§ 63

Kallelse/dagordning
Dagordningen godkänns efter följande tillägg:
* Ekonomi

§ 64

Årsmötet
* Fika – Anders kontaktar skolan
*

Föreläsare – Jonas lämnar besked snarast

*

Ordförande – Jonas väntar på besked. Andra alternativ diskuteras om
vi får negativt besked.

*

Info på Facebook om årsmötet – Stubben har lagt in förslag på
föreläsare, motioner och mottagare av vandringspriset. Endast ett
förslag påföreläsare har inkommit.

*

Inkomna motioner - Jonnys motion ”Indelning av licensområdet för
björn” godkänns efter vissa justeringar.
Anders kollar om motionen om ”Rovdjur på gård och tomt”, som
godkändes av länsförbundet även godkändes av riksförbundsstämman.
Om så,inte är fallet, skriver Anders om motionen.
Jonas kollar, om förbundet driver frågan om att släppa hund på
åtel – eventuellt en ny motion.

*

Verksamhetsberättelsen – Styrelsen går igenom Anders förslag, som
godkänns efter vissa justeringar/kompletteringar.

*

Vandringspriset – inga förslag har inkommit. Styrelsen föreslår Lena
och Niklas Bergström, som länge arbetat med såväl jakt- som hund-
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frågor inom kretsen. Stubben skriver motiveringen och Jonas kollar
möjligheten att köpa presentkort på 2 måltider på Solgårdskrogen.
§ 65

Länsförbundsstämma i Rättvik 4 april 2020 – check
Förberedelserna igång, men hur annonserar vi bäst ut evenemanget den
5 april – Rättviks-Nytt, Facebook och/eller ”Vänner”.
Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med Jonas, Anders, Stubben
och Else-Marie med Jonas som sammankallande.

§ 66

Avcheckning olika uppdrag/möten
- Föreläsare restriktioner / olika avskjutningsmodeller (Anders)
- Banderoll + rollup + västar
- Mötet med Länsstyrelsen angående rovdjurssituationen – ett
mycket lyckat möte.

§ 67

Älgförvaltningsträff i Leksand 23 januari 2020
Anders ber Kenneth Björ delta vid denna träff. Även Stubben bör
delta.

§ 68

Övriga frågor
* Ekonomin. Vår ekonomi är god, men som ideell förening ska vi
inte skatta för överskottet. Anders kontaktar Mary.
Anders gör upp förslag till budget till första styrelsemötet efter
årsmötet.
* Vad gör vi för att synas bättre ? – Kepa / mössa / T-shirt. Kom
gärna med förslag.
* Hundförbud 1 mars – Anders kontaktar Filip för informationsblad om
lagen om hundförbud som inträder 1 mars. Lagen plastas in och sätts
upp på lämpliga platser.
* Tjuvskjutna älgar – tidningsuppgifter att älgar tjuvskjutits i Färnäs och
Orsa. Vi bör hålla koll här också.
* Tätortsnära jakt – Jonas tar upp problemet med bristen på förståelse
för jakt intill byarna för att få ner t ex antalet tyskharar.

§ 69

Nästa möte
Tisdagen den 11 februari 2020 klockan 17.30 på Stiernhööksgymnasiet.

Anders avslutar mötet med att tacka ledamöterna för ett bra år och styrelsen tackar
Jonny för gästfriheten.
----------------------------------…………………………………………
Anders Gravsjö, ordförande

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

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

