Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Tisdag 2012 08 07
Tid: 19.00
Plats: Hos Expressfrakt, Kristinehamn
Närvarande: Tomas Olsson, Peter Moberg, Anders Andersson, Henrik Nyström.
Frånvarande: Jonas Odebäck, , Andreas Wiklert, Ingemar Roselin, Carl Johan Skane

1. Mötet öppnas
Ordförande, Tomas Olsson, hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av justerare
Peter Moberg utsågs till justeringsman.

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
Ingen ekonomisk ersättning från förbundet har kommit. Oklart hur rutinerna är betr.
utbetalning till kretsarna numera. Anders kontrollerar.
Tillgångar f.n. 59 260:Intäkter 9400:-, 12 500:- i kostnader, f.n. 3 100:- i förlust.

6. Info till medlemmar
Erbjuda vildsvins- och dovhjortsjakt på Skogaholm för medlemmar. Min 10, max 15. Fast pris.
Henrik ordnar med detta.

7. Älg-info
 ÄFO-verksamheten.
Orientering om nuläget betr. älgförvaltningen. Mycket av det praktiska arbetet är
oklart. Kretsens uppgift blir i fortsättning att fungera som jägarnas ombudsman vid
behov. Ingen given plats för kretsen i den nuvarande älgförvaltningen. Blir en aktör för
mycket.



Förbundet
Viltdatabasen ska vidareutvecklas för fortsatt användning. Ska vara klar inom 14
dagar. Ska medge automatisk informationsöverföring från Länsstyrelsernas register till
Viltdata betr. vilka marker som ingår i resp. ÄSO och ÄFO.



Övrigt
Uppföljning av traktordemonstrationen diskuterades. Nästa gång så ställer vi upp.

8. Aktivitetsplanering 2012
A Ungdomsverksamhet
Vi behöver få ytterligare en ansvarig. Styrelsen och valberedningen får ta tag i det.

B Skytte
Kretsmästerskap lördag 11 augusti. Hagel och kula. Spjutbäcken.

C Hundverksamhet
Rapport från Ingemar Roselin föredrogs. Bengt Högberg deltog i kretsmästerskap i eftersök
och deltar i länsmästerskapet 12 augusti.
Kanske ordna ett uppstartsmöte med Roselin. Henrik kontaktar Roselin.

D Utbildning/Föredrag
Faddermarken Posseberg är öppen för nya jägare. Avsikten är att under ett år utbilda
betr. praktisk jakt och viltvård. Vi kan lägga in mer information på kretsens hemsida.
Bengt Högberg är jaktledare.
Vi ska vara med och informera i samband med nya kurser för jägarexamen. Tomas
kontaktar.
Tillsammans med näraliggande kretsar försöka ta fram ett gemensamt utbud av
utbildningar/föredrag.

E Samverkan andra kretsar
Samarbetsträff för att planera gemensamma aktiviteter. Genomförs på Jägartorpet.
Förläggs i andra hälften av september. Henrik ordnar.

F JAQT
Inget aktuellt.

G Hemsidan
Fungerar som den ska. Inbjuda Magnus till nästa årsmöte för att informera.

9. Material till SvJ nyheter
Henrik ordnar artiklar om Peters viltåkrar samt skogsavverkningarna ur
trafiksäkerhetssynpunkt längs väg 26. Försöka få in något om deltagandet på Teknikdagen i
Rudskoga. Försöka koppla till hemsidan.

10. Övriga frågor
Inget aktuellt.

11. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Torsdag 6 september 19.00 hos Expressfrakt.

12. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Peter Moberg

