Protokoll fört vid styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Torsdag 2011 11 24
Tid: 18.30
Plats: Hos Expressfrakt AB, Kristinehamn
Närvarande: Martin Kilsby, Henrik Nyström, Jonas Odebäck, Andreas Wiklert.

1. Mötet öppnas

Ordförande, Martin Kilsby, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Till justeringsman valdes Jonas Odebäck.

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

Balansrapporten visar på tillgångar på 64 350:55.

6. Info till medlemmar

Mötet diskuterade hanteringen av den genomförda namninsamlingen Varguppropet.
För någon vecka sedan meddelade länsförbundsordföranden att en manifestation skulle
genomföras i Karlstad 5 december 2011 med medverkan av landshövdingen.
Dock angavs ingen plats. Nu förefaller det, enligt mail från länsförbundsordföranden som att
det är oklart med såväl plats som datum. Detta fann mötet vara ytterst otillfredsställande.
Mycket arbete har lagts ner på namninsamlingen och då vill vi att det blir en seriös och effektiv
hantering av resultatet. Manifestationen bör ha planerats redan i samband med uppstarten av
Varguppropet. Så förefaller inte ha varit fallet. Då länsförbundet i Örebro län också avser att
delta i manifestationen i Karlstad är det nödvändigt med snabba och klara besked. Örebro har
krävt besked 25 november.
Diskuterades möjligheten av att kontakta övriga kretsar i frågan.
Förefaller som om de beslut som såväl Jägareförbundets rovdjursråd som
länsordförandekonferensen efter semestern har tagit om en gemensam från centralt håll
organiserad manifestation inte verkställs. Om så är fallet är det mycket förvånande och
betänkligt.

7. Älg-info
Ingen som helst information beträffande Älgförvaltningsområdena samt utseende av
representanter till Älgförvaltningsgrupperna föreligger. Inte heller någon information om
tillämpningsanvisningar från Naturvårdsverket finns ute.
Från älgjakten noteras att det finns många ensamma vuxna hondjur.

8. Ungdomsverksamhet

Dåligt intresse för verksamheten. Detta gäller även den planerade jakten på
Jägartorpet. Andreas har rekryterat ny medlem.
Möjlighet finns till samverkan med Jägareförbundets verksamhet på Skogaholm.

9. Skytte
Inget att rapportera.

10. Hundverksamhet
Inget att rapportera.

11. Rovdjursläget
Flertal lodjurstagna rådjur har påträffats Föreligger flera rapporter om 4 vargar i Sälsjöområdet. Även rapporter om enstaka varg.

12. Utbildning/Föredrag

Martin har varit i kontakt med Manolo Rodriguez om ett föredrag vid medlemsmöte i höst.
Detta var inte möjligt att få till stånd men kan genomföras i vår.

13. JAQT
Inget att rapportera. Verksamheten bedrivs genom hantering på länsnivå.
Konstaterades att JAQT bör vara till god hjälp vid rekrytering och utbildning men att den rena
jaktverksamheten ur jämställdhetssynpunkt bör bedrivas helt integrerad och ej könsuppdelad.

14. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Måndag 2011 12 12 kl. 19.00 om behov föreligger. Därpå följande möte blir 2012 01 09.

15. Material till SvJ Nyheter
Inget material föreligger.

16. Övriga frågor
Martin Kilsby meddelade att han inte kommer att ställa upp för omval.
Diskuterades om kretsens framtid. Då kretsarnas roll i älgsamrådet upphör så krävs
det att vi verkligen kan identifiera och genomföra aktiviteter som medlemmarna vill
ha. Detta har vi inte lyckats med. Allt för få deltagare på de aktiviteter som
genomförs. Diskuterades om det beror på fel aktiviteter, fel tidpunkter eller att vi inte
når ut med informationen.
Martin har inte möjlighet att delta i den sent annonserade ordförandekonferensen
2 december. Jonas fick i uppdrag att höra med vice ordförande Peter Moberg om
han kan åka. Som reserv för honom utsågs Henrik. Viktigt att vi är representerade.

17. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Jonas Odebäck

