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Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Niklas Bergström 

 Jonas Björ v ordförande 

 Kenneth Björ 

 Andreas Bäckström  

 Else-Marie Dyrsmeds sekreterare 

 Anders Gravsjö ordförande  

 Bengt Stor 

 Lars Wenngren 

 

 

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

§  9 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 11 februari 2020 läggs till handlingarna. 
 

§ 10 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 

 * Älgförvaltningen inom kretsen 

 * Jägarexamen 

 * Nytt vargrevir 

 

§ 11 Länsförbundsstämman i Rättvik 4 april 

 Stiernhööksgymnasiet 
 När stämmodeltagarna anländer möts de av våra spelmän i rättvikskläder:  

 Andreas Bäckström, Mikael Gustavsson, Gatu Olle Nilsson och Bengt Stor  

 Efter ankomstfika och länsförbundsstämma, där Anders och Jonny för- 

 svarar sina motioner, skall stämmodeltagarna ta sig till Solgårdskrogen i 

 Nittsjö.  Lämplig skyltning med Jägarförbundsloggan måste ordnas. 

 Rättvik bör ersätta nuvarande suppleant i Valberedningen.  Stubben  
 kommer att föreslå Niklas Bergström. 

 Ledamöter och suppleanter på Länsförbundsstämman 
 Ordinarie:  Niklas Bergström Suppleanter: Jonas Björ 

   Andreas Bäckström  Else-Marie Dyrsmeds 

   Jonny Jones  Anders Gravsjö 

   Bengt Stor  Ellinor Hodén 

 Arbetsgrupp 
 Vid sammanträdet den 11 januari tillsattes en arbetsgrupp bestående av 

 Jonas, Anders och Else-Marie med Jonas som sammankallande 
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 Viltmat på Solgårdskrogen för ledamöter på länsförbundsstämman 
 Älgkalv och rådjur (Jonas) ordnas lokalt.  Hjort och vildsvin  
 ordnas av Filip Ånöstam (Öster Malma).  Jonatan på Solgårdskrogen  

 ordnar all mat. 

 Viltmat på   Solgårdskrogen söndag 5 april 
 Söndagen den 5 april bjuder Rättvikskretsen in allmänheten på vilt- 

 mat på Solgårdskrogen. 

 Annons i Rättviks-Nytt den 24 mars ordnas av Anders (deadline 13 mars) 
 100 platser pris ? – betalning på plats -  lunchen serveras 12 – 15. 

 Vi hoppas att Jonathan på Solgårdskrogen även informerar via sina sociala  

 medier. 

 Anmälan tas emot av Else-Marie via SMS (070-644 56 17) eller mail 
 palbengt@gmail.com Anmälan är bindande 

 Vi hoppas att alla ledamöter och suppleanter ställer upp.  Hittills klara är 

 Andreas, Niklas, Anders, Lars, Jonas, Stubben och Else-Marie.  Övriga 

 tillfrågas via mail. 

 Anders och E-M tar emot vid entrén för betalning och avcheckning 

 Fördrink ordnas av Jonathan 
 NVR representeras av Andreas och Stubben.  Stubben har också ordnat 
 en knivmakare 

 Informationsmaterial.  Rollups, viltremsor, köttpåsarna med tillagnings- 
 information m m tas fram. 

 Receptkompendium 
 Kenneth föreslår att kretsens ledamöter och suppleanter (+ ev övriga  

 medlemmar) sätter ihop ett slags receptkompendium.  Bra förslag. 

 

§ 12 Årsmötet – fördelning uppdrag 
 Klövviltansvarig Jonny Jones och Bengt Stor + Kenneth Björ 

   (statistik) 

 Rovviltansvarig Jonny Jones och Bengt Stor 

 Ungdomsansvarig Anders Gravsjö 

 Medlems- och  

 marknadsansvarig Anders Gravsjö 

 Samordnare viltolyckor Erik Söderberg utsedd av NVR 

 

§ 13 Avcheckning olika uppdrag/möten 

 - Föreläsare restriktioner/olika avskjutningsmodeller – Kenneth kollar 
  lämplig föreläsare. 

 - Föreläsning av vådaskjuten jägare – Jonas kollar med Filip Ånöstam. 
 - Banderoll – rollup- västar – Anders kollar vidare 
 - Vad gör vi för att synas bättre ? Alla ledamöter och suppleanter m fl 
  uppmanas att komma med förslag.   

 Bra förslag: Jägareförbundsskylt och bättre anslagstavla vid  

 Jägargården. 

 - Hundförbud – Anders har informerat via olika sociala medier.  Anders  
  skickar förbudslappar till Andreas.  Bifogas protokollet. 
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 - Älgförvaltningsträff i Leksand 23 januari – Kenneth Björ informerar

  m det som avhandlats på mötet – se bifogad Sammanfattning. 
 

§ 14  Övriga frågor 

 * Älgförvaltningen inom kretsen 
  Kenneth arbetar med en fördjupning av statistiken kring älgförvalt- 

  ningen.  Else-Marie skickar protokoll/uppgifter på tidigare till- 

  delningsbeslut.  Utökad inventering Rättviks Jaktvårdskrets bifogas. 

  Kenneth informerar på Ordförandemötet i september. 

 * Jägarexamen 
  Vid Kommunstyrelsens sammanträde blev det ett tilläggsyrkande  

 gällande Jägarexamen där skolan skall kommunicera med  

 Rättvikskretsen. 

  Vi hoppas på en fortsättning, som troligen blir i en lite annan form. 

 * Nytt vargrevir 
  Vargspillning i Hommanbodarna har visat sig komma från ett nytt 

  vargrevir, nämligen Björnbergsreviret – ett smalt revir mellan Boda 

  och Dalfors.  Vi undrar, varför detta inte nämndes vid mötet med  

  länsstyrelsen i december.  Stubben kollar. 
  
§ 15 Nästa möte 
 Nästa möte blir tisdagen den 31 mars klockan 18.30 på Stora Ensos kontor 

 då vi ska gå igenom årsmöteshandlingarna. 
----------------------------------- 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                     Jonas Björ,, justeringsman 
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Anders har uppdaterat Vandringspriset  


