Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Måndag 2013 12 09
Tid: 19.00
Plats: Jägarrummet, Studiefrämjandet, Kristinehamn
Närvarande: Tomas Olsson, Peter Moberg, Anders Andersson, Jonas Odebäck, Allan Andersson (del
av mötet), Adam Slottner (del av mötet.
Frånvarande: Marcus Lidman (föranmält), Ingemar Roselin (ej anmält), Bernt Johansson (ej anmält)

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

2. Val av justerare
Till justeringsman valdes Jonas Odebäck.

3. Godkännande och ev. tillägg till dagordningen
Av praktiska skäl flyttades punkt 14, årsmötet upp att behandlas som punkt 5.

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

5. Redovisning av ekonomi
Resultatet för året beräknas bli ett överskott på 1321:-.

6. Rapport från ordförandekonferens
Blir jaktmässa i Sunne andra helgen i augusti 2014.
Vi ska planera för att få med ett ungdomslag i Kretskampen.
Rovdjursbetänkandet ska besvaras senast 20 dec. Henrik fick i uppdrag att skriva ett förslag.
Mötet ansåg att det var nödvändigt med en ny myndighet och ny personal.
Kretsstyrelsens förslag på kandidat till VFD är Lennart Johannesson.
Vi ska yttra oss om remiss om åtelkameror, utfodring och arrendatorers jakträtt. Tas upp på
kretsens årsstämma. Svar ska lämnas före 30 juni.
Senast 1 juli ska vi nominera nya kandidater till ÄFO.

7. Info till medlemmar
Följande information ska in på hemsidan:
 Årsmöte
 Motioner skall inlämnas till styrelsen före utgången av december
 Rävlock
 Tjäderskytte

8. Älg-info
Troligen minskning av avskjutningen i Värmland som helhet.
Kalvbrist i vargberörda områden, dvs norr E 18 samt närmast söder E 18 öster Kristinehamn.

9. Aktiviteter




Skogaholm har få anmälningar. Sista anmälning 13 december.
Rävlock
Tjäderskytte

10. Ungdomsverksamhet
Marcus har fått fart på Facebook. Nu ca 35 deltagare.
Genomför en tjäderskjutning den 28 december. Främst avsedd för unga men i mån av plats så
får vuxna delta.

11. Skytte
Inget aktuellt förutom ovannämnda tjäderskytte.

12. Rovdjursbeslut
Fanns inget att behandla då riksdagen behagade skjuta fram beslutstillfället till 10 december.

13. Hundverksamhet
Fanns inget att behandla då den ansvarige inte var närvarande.
Konstaterades att det var länge sedan vi såg Ingemar på något möte.

14. Årsmötet
15 december ska vi ha fått medlemslista och lista uppgift om antal ombud.som kretsen får
skicka till förbundets länsstämma.
Länsstämman genomförs 12 april i Säffle. Motioner till stämman ska vara länsförbundets
styrelse tillhanda senast 1 mars.
Val vid kretsårsstämman:
 Ny kassör då Anders avböjt omval.
 Suppleanter är valda på 1 år.
 Jonas mandattid utgår.
Verksamhetsberättelse ska sammanställas till nästa styrelsemöte
Kassören ställer iordning årsbokslutet till nästa styrelsemöte.

15 Hemsidan
Följande information ska in:
 Tjäderskytte
 Rävlock
 Årsmötet.
 Motioner under december
Se över aktuell information.

16 Kretssamverkan
Bågjakt på björn och Garmin GPS genomfördes med 20 deltagare varav 17 från
Kristinehamn. Obalansen påtalad för övriga kretsar.
Rävlocksutbildningen genomförs gemensamt och med gemensamt betalningsansvar.

17 Plats och tid för nästa styrelsemöte
Torsdag 16 januari 18.30.

18 Material till Svensk Jakt
Henrik skriver om Bågjaktsaktiviteten.

19 Övriga frågor
Inget aktuellt.

20 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Henrik Nyström

Justeras

Jonas Odebäck

