Protokoll för möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra WO

1.

l juni 2017

Jonny Eriksson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Närvarolista se bilaga 1
3. Dagordnlngen godkänns
4. Jonny Eriksson valdes till ordförande.
5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.
5. Per-Gunnar Bengtsson justerar protokollet.
7. Man gick igen stämmohandlingarna och ändrade

några att satser. Daniel Erikson och

Jonny Eriksson får till uppdrag att sammanställa stämmohandlingarna och uppdatera

!/

älgpolicy till stämman.

8. Styrelsen beslutade om att erbjuda Peter Eriksson att gå en jaktledarutbildning.
9. Diskussion om flyginventeringen fördes och eventuellt kommer det att flygas på

U/

Västra sidan redan till vintern. Per-Gunnar Bengtsson visar upp förslagen på flygning
på Östra sidan (se bilaga 2-3)

10. Mötet avslutas med

fika

i
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Per-Gunnar Bengtsson
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Dahlbom Peter' Skog- [Peter'Dahlbom@billerudkorsnas'com]
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Tecknade
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med herikopter vintern20ls pdr
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av älg som vi planerar'
Skickar en anmälningsblankett fÖr Helikopterinventeringen
på bifogade blankett hur ni ställer er till
sina medlemmar och jag vill att ni svarar
för
ansvara
får
Argskötselområderna
3 st olika alternativ'
kommer att användas
det alternativet som får mest rÖster som
Ar ni positiva till inventeringen blir det

senast den 119-2017
Svar till mig så fort som möjligt dock
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Peter Dahlbom
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-'-

Mobile +46702683318 | Phone +4625032871
BillerudKorsnäs Gävle
SE-792 34 Gävle, Sweden
lerudkorsnas' com
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Tecknade om att betafa kostnadar vid Älginventering med helikopter
vinternS0l 8t201 inorn Malungs Östra-venJan Ä6förvaltnl ngsområde"
ÄlgrskAtsetområde
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Alt

I

Flygning av hela ornrådet

ca

Tf

1,80 kr/ha

Att 2

Flygning av 3 delområden ca 2,S0 krlha

Alr 3

vi §cker det är för dyrt och sBillningsinventerar istället

100 st

storrutor inom vårt älgskötselområde
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§var önskas senast den 110-2012 till
Peter Dahlbom Ywadsvägen 39 Zgtr g4 Mora 070-Z6g3iig
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föreningar, jaktlag var icke villiga att deltaga
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