Protokoll vid styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Torsdag 2013 02 28
Tid: 18.30
Plats: Hörsalen, Biblioteket, Kristinehamn
Närvarande:Tomas Olsson, Peter Moberg, Jonas Odebäck, Henrik Nyström, Marcus Lidman, Allan
Andersson, Lennart Karlsson, Adam Slottner.
Frånvarande:Anders Andersson, Ingemar Roselin, Bernt Johansson, Tommy Sander.
1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Till justeringsman valdes Jonas Odebäck.

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

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

5. Redovisning av ekonomi
Genomgicks. Ställningen är god. Rävlockskursen blev en förlustaffär.

6. Info till medlemmar
På hemsidan har senaste informationsbrevet från Jägareförbundet centralt lagts upp
.

7. Älg-info
Älgjakten inom kretsen har enligt alla uppgifter gått bra.
Tilldelade kvoter enligt resp. ÄSO:s älgskötselplaner har till absolut största delen fyllts.
Avsaknad av gemensamma avskjutningsregler söder E 18 påtalades. Att ”skjuta fritt” är inte
helt förenligt med en sund älgförvaltning. ÄFO får ta tag i detta till nästa älgjakt och försöka få
gemensamma regler.
Uppföljning med vägning och åldersbestämning av skjutna älgar kan utvecklas ytterligare för
att skapa underlag för en förbättrad älgförvaltning.
Ev. genomföra kurs betr. åldersbedömning av älgkäkar.

8. Trafikeftersök
Samordnarna har haft gemensam träff.
Träff för alla eftersöksjägare ska genomföras 13 03 11.
Lennart vill ha bitr. samordnare för södra delarna.
Behövs information tillgänglig för de som vill bli eftersöksjägare. Nu vet man inte vart man ska
vända sig för att komma med i eftersöksorganisationen.
Lennart kollar om Jägareförbundets normala eftersöksutbildning duger för trafikeftersök.

9. Aktiviteter
 Bondemarknad Vike
Lördag 11 maj. Peter och Henrik ställer upp. Adam svarar för simulatorn.



Fiske-dag Bäckhammar
Lördag 15 juni. Jonas och Allan ställer upp.



Teknikdag Rudskoga
Söndag 28 juli. Henrik, Tomas och Peter ställer upp



Volvo-dagen
Lördag 31 augusti. Jonas är ansvarig. Egen korvförsäljning och lotteri.
Volvo vill ha med en Isuzu-pickup vid våra arrangemang. Våra medlemmar har rabatt.
Erbjud vår hundmatsförsäljare att vara med på aktiviteterna. Henrik kontaktar.
Ta kontakt med någon veterinär om sjukvårdspaket.



Ta kontakt med Filipstad för att arrangera bussresa till Jakt-Elmia.

10. Ungdomsverksamhet
Vi behöver marknadsföra A 9-marken.
Försöka utnyttja Jägartorpet.
Fler aktiviteter typ Grunnebacka 2012.

11. Skytte
Kretsskjutningen med ett vandringspris.
Ordna en skjutning i grusgrop.

12. Hundverksamhet
Inplanerad eftersökskurs.
Kretsmästerskap i eftersök. Samverka med Storfors. Henrik tar kontakt.

13. Rovdjursläget
Stötta upp inventeringen av rovdjur som länsstyrelsen genomför.
Spillningsinventering räv har inte slagit igenom i Värmland. Tas lämpligen om hand av de
rovdjursansvariga.

14. Utbildning/Föredrag
Utbildning av förtroendevalda har erbjudits.
Ordna ett möte om vildsvinsförvaltning. Lämpligen i början av april. Marcus och Henrik ordnar.

15. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Måndag 25 mars 18.30.

16. Material till SvJ Nyheter
Henrik har skickat in material om jakten på Skogaholm samt rävlocksutbildningen.
Annonsering om ev. resa till Elmia samt vildsvinsträffen i Sv Jakt Nyheter samt hemsidan.

17. Övriga frågor
Arrangera predatorjaktstävling kommande jaktår.

18. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Jonas Odebäck

