Protokoll för möte med styrelse och jaktledare för Malungs Östra WO 2016-0&18

1. Jonny Eriksson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Jonny Eriksson valdes till ordförande för mötet.
3. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

4.

Um Dan Danielsson valdes tillseketerare för mötet.

5.

Två nyanmälningar behandlades och godkändes, Christian Thors som placeras i Lyåns jaktlag
och så AntiVikström som placeras i Stupberget.

6.

Skjutbanan. Jonny får

till uppdrag att kolla upp med en besiktningsman om han kan komma

och se vad som krävs för att våran skjutbana ska klara besiktningen nästa år.
Beslut togs av s§relsen att elen till lUgbanan ska byggas om tilt PLC styrning som ska max

kosta 10000kr.
Andreas Thors har utsets till ansvarig för elen på banan.

till banan som han förvarar hemma hos sig. Han får även till
uppdrag att beställa 30 varningsskyltar till banan.
De tas upp att v[ måste se över alla stigar och vägar som går till och igenom skiutbanan så att
man ser tydligt att det är en skjutbana man kommit fram till.
Lim Dan har tre reservnycklar

7.

tnfo från Ä5O
Malungs Nordöstra fuo jagar med oförändrad tilldelning kommande jakt
Malungs Nordvästra Aso har ftidbergets jaktlag tilldelats

8.

4 oxar,3 kor och 8 kalvar.

Stupbergets iaktlag har tilldetats 4 oxar, 2 kor och 7 kalvarBeslut togs av styrelsen att startavgiften på den årliga skjuttävlingen på Hismon ska höjas

från zl0kr till 50kr.

9.

Övriga frågor.
De informerades om att s§ddsjakt har beviljats på en björn + en varg inom stora delar av

Malungs östra WO.

10. Nästa möte
Tisdagen L8/t0 kl 18:30 VGK
11. Mötet avslutades
Malung 201648-18
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Ordförande Jonny Eriksson
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Justeringsman Lim Dan Danielsson

Protokollförande Daniel Eriksson

Närvarolista för Styrelsemötet 18/8-16
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