Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Måndag 2015 08 18
Tid: 18.30
Plats: Skogsstyrelsen, Skaraborgsvägen 4, Kristinehamn
Närvarande: Tomas Olsson, Henrik Nyström, Bengt Högberg, Patrik Igelström,.
Peter Moberg, Jonas Odebäck, Arvid Lundtoft, Ulf Carlsson, Tommy Jansson
Frånvarande, anmält: Ingemar Roselin
Frånvarande, ej anmält: Magnus Stenström, Adam Slottner, Allan Andersson
1. Mötet öppnas
Ordförande Tomas Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare

Valdes Peter Moberg.
3. Godkännande och ev. tillägg till dagordningen
Förslaget godkändes.
4. Genomgång av förra mötets protokoll
Finns uppgifter på hemsidan som är märkt ”2014” men som ska vara ”2015”. Magnus tittar
över det..
Protokollet lades till handlingarna.
5. Redovisning av ekonomi
66 287:- i tillgångar. Fakturorna till andra kretsar har betalats av dessa.
På ordförandekonferensen 25 juni så meddelade ordföranden att 5:-/medlem skulle dras in för
kretsarna. Men det blev protester. Plötsligt blev det ett beslut om annullering av beslutet och
pengarna ska ut till kretsarna. Verkar som länsförbundets budgetprocess har en viss
utvecklingspotential.
6. Info till medlemmar
Inbjudan Volvo-dagen mailas ut och läggs på hemsidan samt på FB.
7. Älg-info
Problem med ÄSO Lusaskens älgskötselplan som innefattade avskjutning av 6 vuxna älgar
trots att fakta motsäger detta om målet på en ökning av älgstammen till en vinterstam på
10/1000 ha ska uppnås. ÄFO underkände planen och en ny togs fram utan vuxna. Denna
tillstyrktes av ÄFO och godkändes av Länsstyrelsen. Skrivelse har sedan inkommit till ÄFO
från en representant för ett jaktlag. Skrivelsen har besvarats i fullständig enighet mellan jägare
och markägare. Dessutom problem med en jaktarrendator inom ÄSO S E 18 som valde att gå
ur ÄSO. Han upptäckte sedan att han fick lägre tilldelning från Länsstyrelsen än han hade
förväntat sig. Han vände sig då till ÄFO med sin klagan. Enda möjligheten för honom var att
be att få komma tillbaka in i ÄSO och erhålla deras snittilldelning. ÄSO vägrar att i nuläget ta
tillbaka honom varför Länsstyrelsens beslut gäller. ÄFO deltog i möte mellan arrendatorn och
representanter för ÄSO. Viss obalans i tilldelningen inom ÄSO Skagern. Ett område har
argumenterat för en väsentligt högre tilldelning än vad avses gälla för merparten av ÄSO.
Länsförbundet har bildat en klövviltsgrupp som ska ägna sig åt främst älgfrågorna inom länet
men även hjort och vildsvin. Henrik ingår som representant som innefattar klövviltsansvarig i
länsföreningen och tre kretsrepresentanter samt klövviltskonsulenten. Första officiella mötet
12/8.
8. Kretsarnas roll och arbete
Vid ordförandekonferensen presenterades ett centralt framtaget aktivitetsmaterial avseende
främst kretsarna men även länsföreningarna.. Tanken är att skapa såväl nytändning där det

behövs samt att skapa struktur i kretsarnas och länsförbundens arbete. Materialet om
kretsarnas roll skickas ut till styrelsen.
Avtal om samverkan mellan Naturvårdsverket och Sv. Jägareförbundet har träffats avseende
rovdjursspårning i systematisk form ner på ÄSO-nivå. Mer information kommer.
9. Aktiviteter att planera
 Volvo-dagen
o Planeringsmöte med Tomas och Värmlandsbil 15 08 10. Volvo har någon form av
fisketema för vissa bilmodeller och bjuder in fiskerepresentanter vilket kretsen i
viss mån redan har gjort som del av sin utställningsplanering..
o Vi får tillgång till hallarna från 16.00 på fredagen. Lördag startar vi 08.00.
o Deltagare: Listan genomgicks och justerades. Vi har fått bra gensvar.
o Förberedelser: Det har köpts dricka, korvbröd och kokplatta. Vi ska köpa 50burkar + småburkar. Vi ska ta med sladdosor. Skicka ut infomail till resp. ”egna”
utställare. Tomas ordnar mailet. Ordna med förartikel, NKP.
o Genomförande: Vi behöver ordentlig bemanning från vår sida. Vi ställer upp
mangrant.
 Övriga aktiviteter
o GPS. Kontakt ska tas.
o Köttomhändertagande. Undersöks möjligheterna till såväl teorigenomgång som
praktiskt omhändertagande.
o Vildsvin. Föredrag inkl. förvaltningstips samt vildsvinsskytte ska ordnas. Skylt på
Volvo-dagen som informerar om kommande aktiviteter
.
10. Ungdomsverksamhet
Inget inplanerat. Försöka använda Jägartorpet. Kanske ordna grytjakt.
11. Skytte
Kretsmästerskap genomfördes 8/8 med 6 deltagare.
Länsälgen genomförs 26/9.
12. Rovdjur
Varg förekommer som tidigare norr och söder E 18. Troligen valpar i Vismen-reviret.
13. Hundverksamhet
Ingen information föreligger från hundansvarig. Bengt Högberg kör många viltspårprov. Hittills
ett 30-tal. Hög grad av godkända hundar.
14. Hemsidan
Uppdateras kontinuerligt. Info om aktiviteter enligt ovan läggs ut.
15. Kretssamverkan
Kommer att erbjudas ovanstående aktiviteter.
16. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Tisdag 22 september. 18.30.
17. Material till Svensk Jakt
Ska skriva ett reportage från Volvo-dagen.
Aktiviteten i Mullhyttan insänd till Sv. Jakt.
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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