STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 9 februari 2021
Protokoll från digitalt styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets
(Anders Gravsjö, Bengt Stor och E-M Dyrsmeds i Backa bystuga)

Närvarande:

Niklas Bergström
Andreas Bäckström
Else-Marie Dyrsmeds
Anders Gravsjö
Jonny Jones
Bengt Stor
Lars Wenngren
Mary Holmqvist

sekreterare
ordförande

kassör, adjungerad

§ 59

Val av justeringsman
Bengt Stor utses att justera dagens protokoll.

§ 60

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 19 januari 2021 läggs till handlingarna.

§ 61

Kallelse/dagordning
Dagordningen godkänns efter följande tillägg:
* Uppskjuten betalning av arrende
* Arkivering protokoll

§ 62

Älgförvaltningsområden
Jonny, som representerar markägarsidan (småskogsbruket), uppdaterar
styrelsen i ärendet. Jägarsidans kritik mot föreslagen sammanslagning är
massiv, men även småskogsbruket är negativ. Länsstyrelsen konstaterar
detta och det verkar som att Jägareförbundets förslag på i princip samma
gränser som tidigare kommer att gälla i fortsättningen. Jonny anser dock
inte det rimligt, att han ska representera markägarsidan i fyra ÄFO:n.

§ 63

Tätortsnära jakt
Gruppen, bestående av Anders, Andreas och Stubben, har haft ett första
möte och Anders redogjorde för målen som satts upp, bla ökad jakt vid
utsatta platser, bättre placering av utfordringsplatser, informera om
riskerna vid felplacerade platser m m.
Att få till tätortsnära jakt i Rättvik har sina utmaningar.

§ 64

Årsmötet
Årsmötet blir digitalt och Emma Ekholm kommer att hjälpa oss med det
tekniska.
Styrelsen har fått en länk till årsmötet i kallelsen till årsmötet.
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§ 65

Övriga frågor
*

Uppskjuten betalning
Råbergets Jaktskytteklubb har haft stora kostnader för arbetena med
att få banorna godkända och vill att styrelsen godkänner att skjuta upp
betalningen för arrendet.
Styrelsen beslutar att godkänna att Råbergets Jaktskytteklubbs arrende
för 2020 skjuts upp fram till sommaren, dock senast 30 juni.

*

Arkivering av protokoll
Rättviks Jaktvårdskrets har styrelse- och årsmötesprotokoll från starten
1961. Dessa protokoll bör arkiveras på ett säkert sätt.
Styrelsen beslutar att protokollen från 1961 – 2019 lämnas till Rättviks
Centralarkiv för arkivering. Eventuellt vidarebefordran till
Folkrörelsearkivet.

§ 66

Nästa möte
Konstituerande möte – digitalt – torsdagen den 11 februari 2021 klockan
18.00.
-----------------------------------

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

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

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

