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Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
Närvarande: Jonas Björ v ordförande 

 Else-Marie Dyrsmeds sekreterare 

 Anders Gravsjö ordförande 

  

Via länk: Kenneth Björ 

 Andreas Bäckström 

 Bengt Stor 

 

 

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

§  34 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet  den 11 augusti 2020 läggs till handlingarna. 
 

§  35 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 * Äfo-förändringar (§ 37) 

 * Kalvvikter 

 * Årets älgjakt 

 * Tätortsnära jakt 

 * Kommande sammanträden 

 

§ 36 Tid och plats för årsmötet 
 * Beslut att mötet hålls digitalt den 9 februari 2021 klockan 19.00 
 * Ingen föreläsare 

 * Styrelsemötet (digitalt) hålls samma dag klockan 17.30 

 * Upplägget för det digitala mötet beslutas vid senare möte. 

 * Viktigt med bra information angående årsmötet för att nå så många 

  som möjligt. 

 * Valberedningen måste lämna sitt förslag senast 14 dagar innan  
  årsmötet. 
 * Efter årsmötet hålls ett konstituerande möte 

 

§ 37 Äfo-förändringar 

 Länsstyrelsen föreslår en sammanslagning av 4 Äfo-områden (Bingsjö, 

 Siljansringen, Bjursås och Gimmen) till ett område kallat Östra Siljan.

 Berörda kretsar motsätter sig detta av flera skäl; bl a fungerar de flesta 

 Äfo:n väldigt bra och den lokala förankringen är viktig.  Vidare så 

 anses att informationen från Länsstyrelsen varit dålig och att man för- 

 söker hasta igenom beslutet, som inte är förankrat och den demokra- 

 tiska processen blir satt ur spel. 

 Berörda kretsar kan motvilligt tänka sig en sammanslagning av Bingsjö + 
 Siljansringen och Bjursås + Gimmen. 
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 Äfo-områdena ska nu behandlas av Viltförvaltningsdelegationen på Läns- 

 styrelsen och styrelsen räknar med att frågan där får en demokratisk  

 behandling. (Jonny Jones m fl) 

 

§ 38 Jägarexamen för gymnasieeleverna 

 Kretsen beslutar att jägarexamen för gymnasieeleverna genomförs  
 2021/2022 med Anders Gravsjö enligt nedan: 

 * Vi står för utbildare (teori) 

 * Vi köper studiematerial (skolan administrerar) 

 * Skolan har lokal och administrerar anmälningarna 

 * Skyttet ordnas av Råbergets Jaktskytteklubb men eleverna får  

  själva bekosta all ammunition 

 * Vi söker stöd från Länsförbundet på halva kostnaden för teori- 

  material (tror materialet kostar ca 800 kronor) 
 

§  39 Rapporter 

 * Råbergets Jaktskyttebana är nu godkänd, men 100 m-bana blir inte 
  kvar. 

 * Anders informerar från ordförandemötet, där man bl a diskuterade 
  Äfo-områden, funderingar kring eventuell utbildning av ”Äfo-proffs” 

  som kan informera de olika Äfo-områdena och dels bemöta stor- 

  skogsägarna med bra argument.   

  Vidare diskuterades rovdjursproblemet och man konstaterades att 

Dalarna, som ålagts 8 vargföryngringar, inte skulle gynnas av den 

  felräkning som Jägareförbundet upptäckt.  Eftersom Länsstyrelsen 

  fått mindre pengar, kommer man ta max 16 prov/revir. 

 

§  40  Övriga frågor 

 * Kalvvikter 
  Kenneth, som har statistik sedan 1984, har konstaterat att årets kalv- 

 vikter var väldigt låga.  Han undrade om övriga lag märkt samma 

 sak.  Ingen av de närvarande hade dock samma känsla, men kanske  

 någon av de, som får detta protokoll, har märkt samma sak. 

* Årets älgjakt 
 Samtliga lag har i det närmaste skjutit fullt och kunnat skjuta lite till. 

 Alltså ett lyckat år – kanske tack vara Länsstyrelsens sänkning av 

 tilldelningen. 

 

* Tätortsnära jakt 
 Anders Wiklund i Falun har kontaktat Stubben och vill gärna hjälpa 

 oss att få ner viltolyckorna.  Stubben skall möta Martin Clarstedt, 

 kommunens miljöchef, för att diskutera detta.  Han har även ordnat en 

 intervju med DT för att lyfta ärendet. 

 Styrelsen beslutar att en grupp bestående av Anders, Andreas och  
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 Stubben - där Andreas är sammankallande – ska ta tag i frågan.   

 Anders Wiklund ställer nog  upp som bollplank. 

* Kommande sammanträden 
 Styrelsen beslutar att kommande sammanträden ska vara digitala.  

 Den medlem, som inte är ”digital”, är välkommen till någon av de 

 andra ledamöterna. 

 

§ 41 Nästa möte 
 Nästa möte – alltså digitalt – blir den 15 december 2020 klockan 18.30. 
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                      Jonas Björ, justeringsman 

 

 

 


