STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 11 augusti 2020
Protokoll från styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets
Närvarande:

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

v ordförande
sekreterare
ordförande

§ 24

Val av justeringsman
Jonas Björ utses att justera dagens protokoll.

§ 25

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 24 maj 2020 läggs till handlingarna.

§ 26

Kallelse/dagordning
Dagordningen godkännes efter följande tillägg:
* Kassabehållning 2020-08-11
* Ändring ÄFO
* Älgförvaltning
* Skyttekväll

§ 27

Skjutbanan
Råbergets älgskyttebana har stängts av Polisen, som ändrat reglerna för
skjutbanor samt besiktningsrutiner. Arbetena med banan har börjat och
beräknas ta en vecka till. Därefter ansöker man om egenkontroll med
bifogade foton, som på ett bra sätt ska visa resultatet. Därefter kan det ta
3 – 4 veckor att få tillståndet – såvida Polisen anser att arbetena utförts rätt.

§ 28

Ordförandeträff
* Anders har i skrivelse informerat om kretsens arbete sedan senaste
ordförandeträffen
* Anders kontaktar Länsstyrelsen inför kommande ordförandeträff.
* Ordförandeträffen blir den 29 september 2020 klockan 18.30 i
Backa bystuga. (Anders pratar med Stubben.)
* Anders, Jonas och Else-Marie skriver kallelsen.

§ 29

Jägarexamen för gymnasieeleverna
Anders har vid möte med Stiernhööksgymnasiet föreslagit att
kretsen står för utbildningen och utbildningsmatrialet.
Skolan administrerar deltagarna och förvaltar utbildningsmaterialet.

§ 30

Rapporter
*

Kort information om den digitala länsförbundsstämman, där vi
fick igenom vår motion Skyddsjakt på enskilds initiativ.
Östbjörka fakturerar köttet de sparat för evenemanget Käka Vilt.
Kretsen debiterar länsförbundet.

STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 11 augusti 2020

§ 31

*

Barn- och ungdomsdagen på skjutbanan blev lyckad med ca 14
barn/ungdomar i olika åldrar och vi räknar med att köra det även
nästa år.

*

Tjejskyttekvällen på Boda skjutbana (eftersom Råbergsbanan var
stängd) blev också lyckad med 16 skyttar, som sköt på älgbanan,
lerduvor och pistol. Skjutledarna från Råberget och Boda hade
”häcken full”. Alla var nöjda och ser fram emot en tjejskyttekväll
även nästa år. Anders stod för korvgrillningen.
Pistolammunitionen (500 kronor) betalades av Lars och Anders ordnar
så att kretsen ersätter honom.

Övriga frågor
*

Kassabehållningen 2020-08-11 ser bra ut, men elkostnaderna upplevs
som höga, med tanke på hur lite Jägaregården används. Anders
diskuterar olika alternativ för lägre elkostnader med Hans Svens.

*

Ändring av ÄFO – Förslaget var en sammanslagning av fyra ÄFO:n:
Boda-Bingsjö, Siljansringen, Bjursås och Gimmen. Vid möte på
Länsförbundet var man överens om att förslaget skulle ut på remiss till
berörda samt att man skulle kunna tänka sig en hopslagning av BodaBingsjö och Siljansringens ÄFO förutsatt att man ändrar gränsen mot
Bingsjö.

*

Älgförvaltning
Kenneth Björ fortsätter sitt arbete.

*

Skyttekväll – På kretsens Facebook-sida har man efterlyst möjligheter
att träna skytte. Vissa håller på med sin Jägarexamen.
Kretsen föreslår att deltagarna betalar 100 kronor (ersättning till
skytteledarna). Var och en har eget vapen och egen ammunition
(men det går att köpa ammunition och låna vapen). Anders pratar
med berörda.

§ 32

Nästa möte
Nästa möte blir den 20 oktober 2020 klockan 18.30 på Storas kontor.
Else-Marie kollar med Niklas.
-----------------------------------

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

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

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

