
 STYRELSEPROTOKOLL 
  

 Datum:   24 maj 2020 
 

 

 

Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Niklas Bergström 

 Jonas Björ v ordförande 

 Andreas Bäckström 

 Else-Marie Dyrsmeds sekreterare 

 Anders Gravsjö ordförande  

 Bengt Stor 

 Lars Wenngren 

 

 

§  16 Val av justeringsman 
 Jonas Björ utses att justera dagens protokoll 
 

§  17 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 3 mars 2020 läggs till handlingarna. 
 

§ 18 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter tillägget: 

 - Jägarexamen 

 - Vargförvaltning 

 

§  19 Länsförbundsstämman 
 Stämman sker digitalt och samtliga ledamöter har fått inloggningskod och 

 instruktion.  

 - Tisdag 26 maj klockan 18.00 hålls ett förmöte för att kolla tekniken,  

  budget, verksamhetsberättelse, motioner m m och eventuella yttranden 

  mailas direkt till Filip Ånöstam. 

 - Lördag 30 maj kl 09.00 är det registrering och 10.00 startar årsmötet. 

 Mötesdeltagarna sitter vid sina egna datorer och Lars deltar i mötet till- 

 sammans med Andreas. 

 * Motioner (bl a) 
  Förbundet är emot vår motion om Områdesindelning vid björnjakt. 
  Vi får försöka ”vinna över” ledamöter från andra kretsar. 

  Motionen Skyddsjakt på enskilds initiativ har fått OK liksom en  
  motion om Medlemsregister.  Motion om E-postadress för endast  
  ledamöter (@jagareforbundet.se) kommer att diskuteras 
 * Styrelsearvoden 
  Valberedningen kommer att föreslå en höjning av styrelsearvodena. 

  Platsen som vice ordförande efter den nyss bortgångne Tomas  

  Björklund kommer troligen bli vakant. 

 

§ 20 Ordförandekonferens 
 Ordförandekonferensen i maj kunde inte genomföras p g a Cronaviruset.   

 Anders författar en skrivelse som Else-Marie vidarefordrar. 



 STYRELSEPROTOKOLL 
  

 Datum:   24 maj 2020 
 

 

 

 

§  21 Nästa styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte bir den 11 augusti 2020 klockan 18.30 på Jägare- 
 gården. 

 

§  22 Event 
 Tjejskyttekväll på skjutbanan 16 juli klockan 17 – 21 
 Andreas ansvarar för kvällen och ordnar ev lånevapen, ammunition m m. 

 Lars ordnar handeldvapen (pistoler) för den som vill testa pistolskytte. 

 Anders ordnar korvgrillning.  Deltagarna har egna vapen och egen ammu- 

 nition (eller kan ev köpa av Jaktskytteklubben). 

 Stubben ”annonserar” på vår facebooksida. 

 Barn- och ungdomsdag på skjutbanan  
 Falukretsen kommer att anordna en barn- och ungdomsdag i Bjursås och 

 utmanar övriga kretsar att göra detsamma. 

 Rättvikskretsen antar utmaningen och Anders kommet att arrangera detta 

 för barn och ungdomar 10 - 15 år tillsammans med Elsa Björkman lördag  
 27 juni klockan 12 – 15, om skjutbanan är ledig och Andreas får ihop  
 några skytteinstruktörer.  Det kommer bl a att bli luftgevärsskytte. 

 Stubben informerar på vår Facebook-sida. 

 

§  23  Övriga frågor 

 Jägarexamen för gymnasieeleverna 
 Anders har diskuterat en fortsättning av utbildningen med Stiernhööks- 

 gymnasiet och föreslår att Rättvikskretsen köper in litteraturen som vi 

 söker bidrag till från länsförbundet.  Skolan ansvarar för administration  

 och förvaring av böckerna i sitt bibliotek mellan terminerna. 

 Ammunitionen betalas av eleverna. 

 Vargförvaltningen 
 Enligt Länsstyrelsen delar Dalarna ett antal vargrevir med angränsande 

 län, vilket är negativt för oss vid beräkningen av föryngringar.  Den 

 genomförda spillningsinventeringen kan inte visa hela sanningen, eftersom

 man nekat till att samla in spillning inom delar av länet.

 Styrelsen anser att det med största sannolikhet finns fler vargar än inven- 

 teringen visr och att det måste bli jakt på varg. 

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

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                     Jonas Björ, justeringsman 


