STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 15 december 2020
Protokoll från DIGITALT styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets
Närvarande:

Niklas Bergström
Jonas Björ
Andreas Bäckström
Else-Marie Dyrsmeds
Anders Gravsjö
Jonny Jones
Bengt Stor

vice ordförande
sekreterare
ordförande
§ 46 ->

§ 42

Val av justeringsman
Att justera dagens protokoll utses Bengt Stor.

§ 43

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 19 november 2020 läggs till
handlingarna.

§ 44

Kallelse/dagordning
Kallelsen antas utan tillägg

§ 45

Årsmötet
Jägareförbundet anordnar tillsammans med Studiefrämjandet en kurs i
digitala möten. Beslutas att anmäla Anders Gravsjö, Andreas Bäckström
(Emma Ekholm) och Bengt Stor. Vi hoppas kunna utnyttja Emma som
IT-konsult.
Anders kontaktar Valberedningen och ber om deras förslag.
Bengt skriver ett inlägg i Facebook där han påminner om nomineringen
till Brorsson/Fällmans vandringspris, förslag till motioner samt att
årsmötet kommer att hållas digitalt. Nomineringen och motionsförslag
skall vara inlämnade senast 31 december.
Kretsen beslutar att, om vi inte får någon nominering till vandringspriset,
så blir det ingen utdelning.
Vi informerar via annons i Rättviks-Nytt att årsmötet blir digitalt och att
handlingarna (digitala) kan beställas.
Förbundet kommer – via medlemsregistret - att informera alla medlemmar
om årsmötet, Därför är det viktigt, att de har medlemmarnas mail-adresser
och att dessa är aktuella.
Anders har redan fått resultat och medaljer från älgbaneskyttet.

§ 46

Älgförvaltningsområden
Anders informerar om turerna för älgförvaltningsområdena. Enligt
stadgarna måste Länsstyrelsen skicka förslag till områdesindelning på
remiss. Rättvikskretsen stöder Länsförbundets förslag = ingen förändring
som berör oss.
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Kretsen skall nominera delegater till Siljansringens ÄSO-grupp och
Anders föreslår Per Spånberg nr 1 och Roger Gumuns nr 2, om inte Mora
nominerar någon.
Anders kallar till ett diskussionsmöte mellan jul och nyår.
§ 47

Tätortsnära jakt
Andreas kallar Anders och Bengt till ett nytt möte för att lägga upp en
strategi/plan och Jonny kontaktar Martin Clarstedt på kommunen.

§ 48

Skrivelser i kretsens namn
Styrelsen beslutar att skrivelser i kretsens namn skall godkännas av
ordförande eller vice ordförande innan de går ut samt skickas ut till övriga
styrelsen innan publicering.

§ 49

Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.

§ 50

Nästa möte
Nästa digitala möte blir den 19 januari 2021 klockan 18.30.
-----------------------------------

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

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

………………………………………….
Bengt Stor, justeringsman

