Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Torsdag 2011 06 09
Tid: 18.30
Plats: Hos Anders Andersson, PWC Fabriksgatan 12, Kristinehamn
Närvarande: Martin Kilsby, Peter Moberg, Anders Andersson, Henrik Nyström, Jonas Odebäck,
Claes-Håkan Nordh.
Frånvarande: Andreas Wiklert, fredrik Bondesson, Ingemar Roselin.

1. Mötet öppnas
Ordförande, Martin Kilsby hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Till justeringsman utsågs Claes-Håkan Nordh.

3. Godkännande och ev. tillägg till dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg för punkt om ersättning vid uppstart av ÄSO.

4. Genomgång av förra mötets protokoll
Mötesprotokoll från 11 0 20 genomgicks och lades till handlingarna.

5. Redovisning av ekonomi

Kassören redogjorde för kretsens ekonomiska ställning vilken befinner sig på en god nivå.
Konstaterades att de genomförda kurserna genererat intäkter.

6. Info till medlemmar
Vi ska lägga ut information om Volvo-dagen samt hur arbetet med att bilda ÄSO fortskrider på
hemsidan. Information om kretsmästerskapet i skytte ska läggas ut.

7. Älg info

Resultatet av spillningsinventeringen presenterades. Ett antal spillningsrutor sydväst om E 18
har inte redovisats i kretsens sammanställning då de gått in i det berörda älgskötselområdets
redovisning. Inventeringsuppgifterna ordnas av Anders Andersson samt översänds till
sekreteraren för integrering i kretsens totala sammanställning..
Beslöts att möteskostnader för de 2 första mötena för bildande av ÄSO tas av
kretsen. Utbetalas när ÄSO är bildat. Delas vid behov med annan krets om flera
kretsar berörs. Detta under förutsättning av att annan berörd krets tillämpar samma
regel. Annars sker utbetalning proportionellt mot yta inom Kristinehamns JVK.
Meddelades från ordförandekonferens att 29 september ska kartorna vara klara
beträffande indelning i Älgförvaltningsområden i Värmland.. Namn på våra
nominerade avseende ÄFO ska vara inlämnade senast 21 oktober. 8 november ska
beslut vara taget betr. representanter för jägare och markägare i
älgförvaltningsgrupperna i resp. ÄFO: En arbetsgruppmed markägare och jägare
har fått i uppgift att samordna förslagen från markägare och jägare avseende
utformning av ÄFO.

8. Ungdomsverksamhet

Inget att rapportera men vid Öppen gård deltog de. Många barn var intresserade av
vår monter..
Tala med Kyrkan om samarbete med konfirmander.

9. Skytte
Kretsmästerskap genomförs 13 augusti kl. 9-12 på Spjutbäcken.

10. Hundverksamhet
Kurserna är igång.

11. Utbildning/Föredrag

I höst avser vi att kunna erbjuda eftersöksutbildning både för ekipage resp. för jaktledare.
Marknadsföring genomförs på Volvodagen. Henrik undersöker.

12. JAQT

Inget aktuellt att rapportera.

13. Nominering till ÄFO

Nominerade norr E 18 är Olle Eriksson och Tomas Olsson. Söder om E 18 är Peter Moberg
och Henrik Nyström nominerade. Henrik kontaktar Karlskoga-Degerfors JVK för samordning.

14. Volvo-dag
Klart med Volvo. Vi kan sälja korv och lotter. Föreslås att ungdomarna sköter
korvförsäljningen. Jonas stämmer av med Volvo om användningen av
kaffemaskinen. Betr. dricka och korv så stämmer Henrik av med Håkan. Anders
ordnar lottringar. Alla hjälps åt med att skaffa priser. Jonas undersöker anskaffning av
luftgevär som huvudpris.
Volvo-dagen ska annonseras i KP.

15. Öppen Gård
Arrangemanget genomfördes 11 05 14 och det gick bra. Vi hade en monter samt Adam
Slottners skjutsimulator. Vi sålde prylar från Jägarförbundet samt delade ut
informationsmaterial.

16. Plats och tid för nästa styrelsemöte

Genomförs onsdag 10 augusti kl. 19.00 hos PWC med fokus på Volvo-dagen.

17. Material till SvJ Nyheter

Information om Volvo-dagen samt kretsskjutningen.

18. Övriga frågor

Ordförandekonferens innehöll information om produktion av viltfoder i
kraftledningsgator. Detta har en mycket stor potential med tanke på att det är stora
ytor. Bör vara till fördel för såväl markägare som kan minska sina skogsskador som
kraftbolagen som slipper röja. För jägarna ger det möjlighet att hålla en högre
älgstam. Problemet ligger till stor del på att kraftbolagen vill ha 5-årsavtal på skötseln
vilket innebär beträffande mark som ägs av skogsbolag att dessa måste ta ansvaret
gentemot kraftbolagen då skogsbolagen har korta avtalsperioder med jägarna. Bör
egentligen inte vara några problem att lösa. Information gavs om hur arbetet med
ÄFO framskrider.
Naturvårdsverket verkar att ha omorienterat sig betr. rovdjur. De ska hanteras mer
lokalt, särskilt lo och troligen även varg. Områden som berörs av omflyttningar och
framtida utsättningar ska kompenseras med ökad vargtilldelning vid jakt.
Länsstyelsen har verifierat 14 föryngringar av varg i Värmland och 23 revir. 3 av
reviren har ryssvargar.

19. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Claes-Håkan Nordh

