Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Torsdag 2011 02 24
Tid: 18.30
Plats: Hos Anders Andersson, PWC Fabriksgatan 12, Kristinehamn
Närvarande: Martin Kilsby, Peter Moberg, Jonas Odebäck, Anders Andersson,
Henrik Nyström, Andreas Wiklert, Fredrik Bondesson,
Frånvarande: Claes-Håkan Nordh, Ingemar Roselin
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsman
Till justeringsman utsågs Peter Moberg

3. Godkännande och ev. tillägg till dagordningen
Förslaget till dagordning godkändes med tillägget av punkten ”Länsförbundsstämman”
som punkt 10.

4. Genomgång av förra mötets protokoll
Föregående mötes protokoll genomgicks.

5. Redovisning av ekonomi
2900 i utgifter för årsmötet. Intäkterna ej redovisade.
Pga. viss medlemsminskning och annan bidragsprincip till kretsarna så får vi en
budgetminskning för 2011.

6. Info till medlemmar
Information om Sunne-mötet. Som sammanfattning kan konstateras att rovdjursläget är
bekymmersamt. I stort sett hela länet är täckt av vargrevir. I flera fall ligger de så tätt så at
de går in i varandra. Många föryngringar. Mötet var enigt om att Sv. Jägarförbundet
behöver driva rovdjursfrågorna aktivt.
LRF:s förslag till hur indelning i Älgförvaltningsområden ska se ut diskuterades. Grunderna till
förslaget, som innebär att hela Kristinehamnskretsen skulle ingå i ett område ända upp till Filipstad
förstår vi inte. De avviker klart från grunderna i älgutredningen som säger att ett område ska ha
naturliga avgränsningar och en egen älgstam. Södra och norra delarna av kretsen är skilda
områden. Vi ordnar med minnesanteckningar från Jägartorpet. Dras via LRF lokalt som är
missnöjda precis som vi.

7. Älg info
ÄSO på gång att bildas som omfattar Värmlands Sydöstra VVO samt markerna i S Råda.
Inget gjort med stängselfrågan.

8. Aktivitetsplanering 2011
A

Älggrupp
Spillningsinventering ska genomföras i vår precis som 2010. Utbildning erbjuds innan
inventeringen. I år ska vi även inventera kronhjort.
Samrådsgrupp för älgsamråd ska bestå av Martin, Henrik, Peter. Ev. utbilda oss innan
älgsamrådet via Jägarförbundet som erbjuder utbildning.
Viltstängselprojektet ej startat.
ÄSO i sydväst ska börja tas fram.

B Ungdomsverksamhet
Ett mycket bra förslag till åtgärder har tagits fram av Andreas och Fredrik.
Viktigt att etablera kontakt med ungdomar som inte redan har jaktkontakter.

Skicka dem mailadresser avseende hemsida och Studiefrämjandet.
Undersöka möjligheterna för deltagande i ungdomsledarutbildning.

C Skytte
Björneborg har inga planer på några kretsaktiviteter
Jonas tar fram aktivitetsplan.

D Hundverksamhet
Inget redovisat. Behöver tas fram en plan

E Volvo-dag
Jonas ansvarig för planeringen. Övriga biträder med praktiskt arbete. Jonas
skickar ut lista med uppgift om vilka företag var och en ska kontakta.
Genomförs med största sannolikhet 20 augusti.

F Utbildning/Föredrag
En orienteringsutbildning om Kötthantering. Martin ansvarar. Genomförs 7
april. Skicka ut information via hemsidan och om möjligt via Sv. Jakt Nyheter.
Ev. ha en styckningskurs som uppföljning.
Vi bör nog under kommande år ha en Predatorjaktstävling

G JAQT
Rekrytering av ansvarig på gång. Peter Moberg ansvarig

H Hemsidan
Beslöts att vi lägger ut foton på våra funktionärer. Likaså att presentera
Verksamhetsområdena. Ungdomsverksamheten ska ges mer utrymme.
Andreas och Fredrik kontaktar webbansvarig. Henrik kontaktar
Studiefrämjandet för att de ska annonsera om lämpliga kurser.

I Jägartorpet – En resurs
Vi ska planera för ungdomsaktiviteter samt undersöka möjlighet till
kretsaktivitet. Martin och Henrik svarar för första kontakt.

9.

Länsförbundsstämma
Ersättare för Anders blir Fredrik Bondesson.
Vid nästa styrelsemöte ska till stämman inkomna motioner diskuteras.
Vi har ännu inte fått någon information om det praktiska kring stämman.

10. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Nästa möte blir 17 mars kl. 18.30 hos PM Åkeri.

11. Material till SvJ nyheter
Henrik skickar in ”Vargreportaget” från årsstämman.

12. Övriga frågor
Vi är inbjudna till Studiefrämjandets årsmöte.

13. Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Peter Moberg

