Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Torsdag 2012 09 06
Tid: 19.00
Plats: Hos Expressfrakt, Kristinehamn
Närvarande: Tomas Olsson och Henrik Nyström
Frånvarande: Anders Andersson och Peter Moberg pga. skördearbete, Jonas Odebäck pga. sjukdom.
Carl Johan Skarne avanmält samt Andreas Wiklert och Ingemar Roselin.

1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Till justeringsman valdes Tomas Olsson.

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

4. Genomgång av förra mötets protokoll
Genomgicks och lades till handlingarna.

5. Redovisning av ekonomi
Utlovad rapport saknades vid mötet liksom kassören.

6. Info till medlemmar
Information har lagts på hemsida samt enligt maillista om:
 Viltåkerprojektets visning
 Hundutbildning
Inbjudan till jakt på Skogaholm kommer att distribueras.

7. Älg-info
Efter kontakt med Sv. Jägareförbundets klövviltsansvarige Göran Bergqvist samt
förbundsjuristen samt Länsstyrelsen har det visat sig att regelverket kring skjutande av s.k.
”havreälgar” sätter älgskötselområdena i en märklig situation. ÄSO saknar styrmöjlighet över
denna jakt. Det är fritt för markägare/jakträttsinnehavare att fritt bekämpa ”havreälgar” från 16
augusti fram till ordinarie jakts början. Älgarna avräknas inte från skötselplan. Detta försvårar
uppenbart en seriös planmässig älgförvaltning inom det toleransområde på ± 10% som
Naturvårdsverket bestämt. Situationen innebär att älgskötselplanen för kommande år måste
ses över och ev. revideras om avskjutning av ”havreälgar” blir omfattande.
Mötet beslöt att bl.a. motion begära att regelverket ändras så att en seriös förvaltning kan ske.
Fortfarande oklart beträffande älgjaktens avrapportering.

8. Samla björnskit
Jägareförbundet ska medverka vid insamling av björnskit.

9. Aktivitetsplanering 2012
A Ungdomsverksamhet
Fått med en ny medlem hos ”inskolningslaget” på A9-marken.
Valberedningens ordförande informerad om behov av förstärkning på ungdomssidan.

B Skytte
Kommunmästerskap 22 september på banan i Björneborg. Information finns på hemsidan.

C Hundverksamhet
Föredrag planerat 20 september om eftersök och spårning.

D Utbildning/Föredrag
Planerat är Hund samt Viltåkrar. Mer behöver göras. Se punkt E.

E Samverkan andra kretsar
Möte genomförs måndag 24 september 19.00 på Jägartorpet. Deltagande från
Kristinehamn, Storfors, Filipstad och Karlskoga-Degerfors.

F JAQT
Inget aktuellt.

G Hemsidan
Kommande egna och gemensamma aktiviteter inlagda.

10. Material till SvJ nyheter
Artiklar i Sv Jakt Nyheter kommer om arbetena med viltåkrar samt siktröjning vid väg 26.

11. Övriga frågor
12. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Tisdag 23 oktober preliminärt.

13. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Tomas Olsson

