Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Måndag 2012 01 09
Tid: 19.00
Plats: Hos Expressfrakt AB, Kristinehamn
Närvarande: Martin Kilsby, Anders Andersson, Peter Moberg, Henrik Nyström, Jonas Odebäck,
Andreas Wiklert, Allan Andersson.

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

2. Val av justerare
Till justeringsman valdes Peter Moberg

3. Godkännande och ev. tillägg till dagordningen
Förslaget godkändes.

4. Genomgång av förra mötets protokoll
Protokollet genomgicks och lades till handlingarna.

5. Redovisning av ekonomi
Den ekonomiska ställningen är god. Genom ersättningen för
spillningsinventeringen samt intäkter från Volvo-dagen samt övriga
genomförda aktiviteter så har vi gått med överskott under 2011.

6. Info till medlemmar
Information om årsmötet 2012 02 07 finns på hemsidan och kommer i Sv. Jakt Nyheter.
Sekreteraren svarar för annonsering i NKP.

7. Älg-info




ÄFO-indelning. Kartorna finns hos kretsen. Nu väntar vi bara på beslut hos Länsstyrelsen.
Samråd med andra kretsar. Vi har genomfört detta den 19 december med KarlskogaDegerfors och Karlstad. Karlstad tar en plats i området söder E 18 och Kristinehamn två
platser.
Representation. I området norr E 18 har Olle Eriksson och Tomas Olsson nominerats. I
området söder E 18 har nominerats Lars Eriksson, Karlstad samt Henrik Nyström och
Peter Moberg, Kristinehamn. Detta har Martin meddelat till Jägareförbundets kontor i
Karlstad.

8. Ungdomsverksamhet
Arbetet bedrivs i motvind. Vi bör undersöka hur det är med tillgången på unga jägare i våra
jaktlag. Bör undersöka möjligheterna att inbjuda skolelever att på friluftsdagar delta i av oss
ordnade arrangemang med jaktanknytning.

9. Skytte
Vi ska genomföra:
 Länsälgen
 Kretsskjutningen

10. Hundverksamhet
Ingen information föreligger.

11. Rovdjursläget
Vi bedömer att vi har etablering av såväl varg, lo och björn söder E 18. Norr E 18 har vi varg
och lo. Varg sporadiskt.

12. Utbildning/Föredrag
Föredrag med Manuel Rodriguez ska inplaneras under våren. Vi ska också försöka få hit Jens
Karlsson från Viltskadecenter under mars månad. Försöket att få hit Mikael Karlsson,
Naturskyddsföreningen, ska fortsätta.
Undersöka möjligheterna att etablera ”föredragssamarbete” med kringliggande kretsar. Såväl
Karlstad som Karlskoga-Degerfors har vid förfrågan visat intresse för förslaget.

13. JAQT
Verksamheten bedrivs ur jämställdhetssynpunkt integrerad. Central verksamhet på länsnivå
sker också.

14. Årsmötesplanering
Tommy Sander tillfrågas om att vara mötesordförande.
Henrik Nyström föreslås som sekreterare.
Vi behöver ha en publikdragande föredragshållare. Förra årets föredragshållare Lars
Furuholm tillfrågas igen då vi bedömer att en hel del fick snöhinder vid förra årsmötet.
Undersök även alternativ. Är de bra och villiga att ställa upp kan de läggas i banken för
kommande föredrag.
Kaffe och smörgås serveras vid mötet. Vi tar betalt som vanligt.
Lotteri anordnas med saker från Jägareförbundet om vi kan inköpa dem till rätt pris. Anders
ansvarig.
Valberedningen diskuterade lämpliga kandidater.

15. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Konstituerande möte direkt efter årsmötet 2012 02 07.

16. Material till SvJ Nyheter
Inget aktuellt.

17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Peter Moberg

