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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  

 Jonny Jones  

 Lars Wenngren 

 Mary Holmqvist kassör, adjungerad 

 

 

 

§  51 Val av justeringsman 

 Kenneth Björ utses att justera dagens protokoll. 
 

§  52 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet den 15 december 2020 läggs till  
 handlingarna. 
 

§  53 Kallelse/dagordning 

 Under § 54, ”Årsmötet”, läggs till: 
 - Genomförande av digitalt årsmöte 

 - Ordförande för årsmötet 

 - Valberedningens förslag 

 - Ekonomi 

 Under ”Övriga frågor” läggs till 

 - Brev till Trafikverket 

 - Viltvårdsfonden 

 - Inloggning till årsmötet 
 

§  54 Årsmötet 

 * Genomförande av digitalt årsmöte 
  Anders han anmält sig själv, Bengt Stor och Emma Ekholm till  

  förbundets Teamkurs. 

 * Kallelse 
  De, som meddelat sin E-postadress till förbundet får personliga  

  kallelser.  Annons införs i Rättviks-Nytt den 26 januari enligt års- 

  mötesbeslut.  Dessutom finns kallelsen på vår webbsida och på 

  Facebook. 

  På webbsidan och Facebook meddelas dessutom att de, som vill delta  

  på årsmötet kan anmäla sig till Anders Gravsjö senast den  ????? 
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 * Verksamhetsberättelse 
  Anders visar sitt förslag till verksamhetsberättelse, som efter små 

  justeringar antas av styrelsen. 

 * Ekonomi 
  Mary går igenom resultat- och balansräkningen. 

 * Ordförande för årsmötet 
 Jonny får under sittande möte OK från Joanna Strids att vara  

 ordförande vid årsmötet 

 * Protokoll 
  Else-Marie utses till sekreterare för samtliga 3 möten (styrelsemöte, 

  årsmöte och konstituerande möte). 
 

§  55 Älgförvaltningsområden 

 * Läget 
  Det har inte hänt något sedan senaste mötet, men förslag är ute på 

  remiss och beslut ska tas den 19 februari.  Kretsen stöder Jägareför- 

  bundets förslag, d v s ingen förändring förutom en liten gränsjuste- 

  ring.  Styrelsen kommer, om detta går igenom, att vara mer aktiv vid 

  vid eventuella framtida sammanslagningsförslag   

 * Delegater 
  Delegaterna för de olika ÄFO:n är utsedda och de jägarrepresentanter,  

  som berör oss, är Bingsjö: Anders Kåks, Magnus Gellerstam och Jan  
  Ollas, Bjursås:  Kenneth Björ och Siljansringen:  Per Spånberg 
  Noppikoski ?? 
  Vår markägarrepresentant för Bingsjö, Siljansringen, Bjursås och  
  Gimmen är Jonny Jones. 

 

§  56 Tätortsnära jakt 

 Andreas har kallat Anders och Bengt Stor till möte nu på söndag och  
 lovar en rapport via mail.   

 

§  57  Övriga frågor 

 * Brev till Trafikverket 
  Västbygge fjärdings älgskötselområde har i skrivelse till Trafikverket 

  påtalat den besvärliga trafiksituationen inom deras område och vill ha 

  en studie för att minska olycksriskerna och i förlängningen förhopp- 

  ningsvis ett viltstängsel. 

 * Viltvårdsfonden 
  Anders informerar om Viltvårdsfonden, en politiskt het potatis, som 

  enligt Miljöpartiets önskemål ska upphandlas.  Viltvårdsfonden är ju 

 våra pengar och vi måste driva opinion och verka för att de ska 

 användas på samma sätt som de gjorts sedan 1938 ? 
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* Inloggning på årsmötet 
 Anders har bjudit in styrelsen till årsmötet via en Teamgrupp-app 

 som han lagt.in. 

   

§  58 Nästa möte 
 Tisdagen den 9 februari 2021 klockan 17.30 - DIGITALT 
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

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

                     Kenneth Björ , justeringsman 

 


