Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Tisdag 2013 09 24
Tid: 18.30
Plats: Jägarrummet, Studiefrämjandet, Kristinehamn
Närvarande: Tomas Olsson, Peter Moberg, Anders Andersson, Henrik Nyström
Frånvarande: Jonas Odebäck (Anmält) Marcus Lidman (Anmält) Bernt Johansson (Anmält)
Ingemar Roselin

1. Mötet öppnas
Ordföranden, Tomas Olsson, förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Till justerare 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
Intäkter 8460:- Övriga utgifter 15 371:-. Vinster/priser 2463:- bilersättning 926:- .
Minus 10 300:Tillgångar 66403:-. Vi har ännu inte fått ”slutbetalning” från Sv. Jägarförbundet avseende
föregående verksamhetsår baserat på antalet medlemmar i kretsen.

6. Info till medlemmar
I och med att Sv. Jakt Nyheter läggs ner kommer vi att få problem med att få ut annonser om
våra aktiviteter.
De vägar som står till buds för information är:
 Kretsens hemsida.
 Kalendariet på länsnivå. Blir bara en rad med aktivitetsnamn samt datum. Vi har
ingen information om den praktiska handläggningen.
 Skicka via ÄSO så får de distribuera.
 Vår ofullständiga maillista.
Vi behöver få ut information om möjligheten för ungdomar att få vara med på.
Utbildningsmarken A9.

7. Älg-info
På torsdag 26/9 så ordnar ÄFO Vänern-Möckeln i samarbete med Sv Jägareförbundet och
Skogsstyrelsen ett informationsmöte inför älgjakten i Folkets Hus, Björneborg kl. 19.00

8. Aktiviteter


Utvärdering Volvo-dagen
Ekonomiskt gick aktiviteten ihop genom vår försäljning av korv och läsk. Till nästa gång
vore det önskvärt med ännu fler utställare. Vad som saknades var försäljare jaktkläder
samt foder och utrustning för hundverksamhet.
Mycket lyckat med Studiefrämjandets skyttesimulator samt tipspromenaden för barn.
Nästa gång har vi en tipspromenad även för vuxna.
Tillfrågade utställare var klart nöjda med arrangemanget.
Totalt ca 600 besökare.



Utvärdering övriga aktiviteter
Aktiviteterna i Vike och, Rudskoga var lyckade med många intresserade.
Wild Camp för ungdomar 13-15/9 på Jägartorpet var en succé.



Övrigt
Vildsvinskyttet var bra även om vi skulle ha kunnat haft fler deltagare.
Vildsvinsobservation blev inställd pga. för få anmälningar.
Vildsvinsförvaltning inställd pga. för få anmälningar
GPS-kurs inställd pga. för få anmälningar.
Planerade nya
o Kombinationsföredrag bågjakt-GPS. Peter ansvarig.
o Planera in Vildsvinsförvaltning i vår. Henrik ansvarig.
o Vildsvinsjakt i Skogaholm. Henrik ansvarig.



9. Ungdomsverksamhet
Inget inplanerat. Vi ska ha torsdagar som mötesdag i fortsättningen för att underlätta för
Marcus att delta.
Gärna ha ytterligare en ungdomsansvarig för att skapa bättre arbetsförutsättningar.

10. Skytte
Tävlingen Länsälgen genomförs 28/9 på Smedkärrsbanan.

11. Rovdjur
Oklart om vargtillgång
Björn har under sommaren observerats vid Revsten, Bodalsbacken samt i Väse.

12. Hundverksamhet
Bengt Högberg blev 4:a vid Länsmästerskapet i eftersök som genomfördes i augusti
Tomas tax har blivit viltspårschampion.

13. Hemsidan
Vi ska öka vårt arbete med hemsidan.
Vi ska aktivt marknadsföra hemsidan till medlemmarna.
Vi kan försöka få in information om viltrapportering älg, foton samt information om vad som
sker ute i jaktlag och de olika ÄSO.

14. Kretssamverkan
Vi fortsätter samarbetet med de övriga kretsarna i området.
Föreslagna dagar är 30/ alt. 4/11.
Föreslå ett arbetsmöte med alla styrelser inom berörda kretsar.

15. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Torsdag 7/11

16. Material till Svensk Jakt
Inget aktuellt nu pga. nedläggningen av Sv. Jakt Nyheter. Henrik undersöker hur
arbetsgången blir i fortsättningen för att få med information i den reviderade Sv Jakt.

17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Peter Moberg

