Protokoll, styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Onsdag 2011-01-26
Tid: 18.30
Plats: Studiefrämjandet
Närvarande: Martin Kilsby, Anders Andersson, Ingemar Roselin, Henrik Nyström
Peter Moberg, och Adam Slottner från valberedningen.
Fredrik Bondesson och Andreas Wiklert som tänkta ungdomsansvariga

1. Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Henrik Nyström.

3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Ingemar Roselin.

4. Godkännande och ev. tillägg till dagordningen
Förslaget till dagordning godkändes.

5. Genomgång av förra mötets protokoll
Protokollet från styrelsemötet 2010 12 09 genomgicks.

6. Redovisning av ekonomi

Balans- och resultaträkning för 2010 presenterades.
Vi har fått ett överskott under året, dock mindre än 2009.
Redovisningen fastställdes och undertecknades. Styrelsen är beredd att överlämna den till
årsstämman.
Kassören överlämnar bokföringen till revisorerna.
Vi har under slutet av januari 2011 erhållit 29 600:- som ersättning för under 2010 genomförd
spillningsinventering.
Beslöts att föreslå årsstämman att vi ska fördela pengarna över 3 år då vi inte vet hur ev.
framtida ersättningar för spillningsinventering kommer att hanteras. Alltså skäl att hantera
detta extra kassatillskott med försiktighet. Styrelsen föreslår stämman att det årligen avsätts
5 000:- till vardera ungdomsverksamhet resp. föreläsningar.

7. Info till medlemmar

Annonsering i Kristinehamnsposten måndagen den 7 februari angående årsmötet.
Ombesörjs av sekreteraren.

8.

Älg info
Arbete med att se om ett ÄSO med Sydöstra och lagen söder därom pågår.
Avsikt att försöka bilda ett ÄSO bestående av markerna i sydväst.
Arbetet med ÄSO norr E 18 fortsätter.
Beträffande ÄSO närmast söder Kristinehamn så är ansökan om registrering inlämnad.
Henrik meddelade att det på älgsymposiet på Öster Malma 12 januari inte framkommit några
konkreta anvisningar för hur vi ska nominera kandidater till de nya älgförvaltningsgrupperna.
Mycket arbete återstår för att konkretisera den nya älgförvaltningen.

9. Kretsens framtida arbete

Viktigt att satsa på ungdomsverksamheten som ett led i medlemsrekryteringen.
Till nästa möte tar de blivande ungdomsansvariga fram förslag på hur de vill arbeta
samt aktivitetsförslag.
Andra viktiga områden är skytte, hundverksamhet och föreläsningar/utbildning.
Möjligt med samarbete mellan Skogaholm och Jägartorpet.

Informationsverksamheten behöver utvecklas.
• Utvidga vår hemsida med protokoll och ytterligare material. Henrik kontaktar
webbansvarig.
• Ökade presskontakter vore bra för att göra vår verksamhet mer känd.

10. Årsmöte
Agendan för årsmötet gicks igenom.
Henrik ringer Tommy Sander och ber honom ställa upp som mötesordförande.
Henrik beställer medlemsförteckning Anita.
Maila ut dagordningen till de som normalt får våra kretsmail. Martin ordnar detta.
Martin mailar verksamhetsberättelsen till Anders.
60 st kaffe/thé och halv fralla beställes av Henrik.
Förbundets årsmöte genomförs i Charlottenberg 19 mars 14.00 Thon Hotell
Styrelsen samt ytterligare några representerar kretsen. Antalet beroende på antalet
medlemmar i kretsen.
Anders är lotteriföreståndare på årsmötet.
Peter och Adam presenterade valberedningens förslag till val av funktionerärer.
Beslöts att föreslå stämman att till styrelsen adjungera Fredrik Bondesson och Andreas
Wiklert som tänkta ungdomsansvariga.

11. Årsredovisning (Verksamhetsberättelse, Balans och resultaträkning)
Behandlades under punkt 6

12. Motioner till länsförbundsstämman
Martin och Henrik tar fram en motion till förbundsstämman betr. hanteringen av förslag på
representanter till Älgförvaltningsgrupperna.

13. Aktiviteter

Inget planerat.

14. Plats och tid för nästa styrelsemöte

Torsdag 24 februari kl 18.30. Plats meddelas senare.

15. Material till SvJ nyheter

Vi gör ett reportage från årsmötet.

16. Övriga frågor
Vi försöker att få kontaktpersoner på samtliga jaktskyttebanor inom kretsen för att
stimulera till övningsskytte.

17. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Ingemar Roselin

