Protokoll fört vid styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Tisdag 2012 10 23
Tid: 19.00
Plats: Hos Expressfrakt, Kristinehamn
Närvarande: Tomas Olsson, Peter Moberg, Anders Andersson, Jonas Odebäck, Henrik Nyström
Frånvarande: Carl Johan Skarne, Ingemar Roselin som anmält förhinder, Andreas Wiklert
1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Val av justerare
Till justeringsman valdes Peter Moberg

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
76 276:- i tillgångar. Rejäl uppgång av intäkt per medlem i och med det nya systemet för
medlemsavgifter.

6. Info till medlemmar
Information om dovhjorts- och grisjakt i Skogaholm via hemsida och Sv Jakt Nyheter.
Kronhjortsinformation i Bäckhammar. Inbjudan via hemsida och Sv Jakt Nyheter

7. Älg-info
Ingen skyddsjakt på havreälgar har förekommit så vitt vi vet. Viktigt att Älgskötselområdena
anpassar sina stadgar för att hantera denna fråga. Se föregående mötes protokoll.
Verkar vara hyfsad älgtillgång, särskilt i Visnum.
Norr om E 18 är det ont om kalv, söder om är det gott om dem.
Bra med stora tjurar.
Länsstyrelsen låter ÄSO vid behov döma ut otjänliga älgar. Utdömningen utförs av 2 jaktledare
från andra jaktlag eller förtroendevalda i ÄSO. Innebär att det inte blir någon fällavgift. Ska tas
med i avskjutningsstatistiken initialt. Länsstyrelsen frånräknar sedan älgen när brev med
information om motiv till bortdömning insänts till länsstyrelsen.

8. Aktivitetsplanering 2012
A Ungdomsverksamhet
Vi kan genom kontakt med skolan ordna med deltagande för ungdomar på
harjakt. Behöver förstärka resurserna med ungdomsansvarig.

B Skytte
Kretsmästerskapet har genomförts.1:a Hans Brokvist, 2:a Ulf Karlsson, 3:a Hans
Andersson.

C Hundverksamhet
I vår ska eftersöksutbildning ordnas med inriktning på jaktförhållanden.

D Utbildning/Föredrag
Kronhjortsinformation med Olof Nilsson 5/12 i Bäckhammar. Inriktning på
möjligheter och problem vid förvaltning.

E Samverkan andra kretsar
Tomas och Henrik har haft möte med representanter för kretsarna Karlskoga-Degerfors,
Filipstad och Storfors med fokus på att genomföra vissa arrangemang som gemensamma
aktiviteter. Vi kommer att starta med rävlock samt jakt på räv och grävling. Bör särskilt
kunna attrahera ungdomar i kretsarna. Henrik fick vid mötet uppdrag att arrangera
rävlocksutbildning i slutet av januari. Han har varit i kontakt med Gustav Carlander, lärare
på Forshagaakademin som har lovat att ställa upp.

F JAQT
G Hemsidan
På sikt rekrytera en ersättare då Magnus har aviserat att han vill trappa ner.

9. Jakt Skogaholm
Genomförs 13 01 06. Föranmälan. Pris 700:-. Kött kan köpas. Lunch ingår. Information läggs
ut på hemsidan och i Sv Jakt Nyheter. När denna information är allmänt tillgänglig tas
anmälningar emot.

10. Material till SvJ nyheter
Inget aktuellt.

11. Övriga frågor
Skyddsjakt på tranor har beviljats avseende Ölme av Länsstyrelsen.
Info om hundmat.
Peter Moberg ger information till kursen Jägarexamen i Kristinehamn om Jägareförbundet.
Två kurser är startade i Ölme. Tomas leder den ena.

12. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Onsdag 12 december kl. 19.00.

13. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Peter Moberg

