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Protokoll för möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra WA 22 Mai 2017

1. Jonny Eriksson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Närvarolista se bilaga 1.

3. Dagordningengodkänns

4. Jonny Eriksson valdes till ordförande.

5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

6. Per-Gunnar Bengtsson justerar protokollet.

7. Diskussion fördes om att ändra jaktledarinstruktionen, man kom fram till att ge som

förslag till stämman att de ska stå att jakten börjar när jaktledaren ger klartecken att

allt är klart, om man skjuter en trofetjur under förbud ska trofen tillfalla laget, att

hundförare är jaktledare om inte ordinarie jaktledare samt vice jaktledare inte är

med och att jaktledaren ska ta fram en plan om vad som ska ske om en olycka

inträffar under jakten.

8. Ett förslag på nytt skjutprov har tagits fram (se bilaga 2) och beslut togs att de ska tas

upp på stämman som förslag.

9. Per-Gunnar Bengtsson kom med ett förslag på en budget (se bilaga3). Styrelsen

tyckte att förslaget var bra med ändringarna att priset för övrigtviltbevis höjs från

350kr till 400kr, älgbevis 450kr till 600kr och dagkort småvilt från 100kr till 150kr.

10. Diskussion om skjutbana fördes och man kom fram till att de ska göras nya

instruktioner på vad ansvarigt lag för banan ska göra för att underhålla den under

skötselåret. Styrelsen ska också ta upp på stämman om hur finnansering av

kommande jobb på banan ska ske.

11. lnför stämman fixar Per-Gunnar Bengtsson smörgåstårtor och en årskrönika. Lim-Dan

Danielsson fixar en ny jaktledarinstruktion. Daniel Eriksson fixar en

verksamhetsberättelse samt handlingar för stämman. Jonny Eriksson har fixat

annonsering för stämman.

12. Förfrågan att genomföra jaktprov på våra marker har gjorts Jonas Nederberg och

Patrik Lagerberg proven ska vara förTrädskällare respektive Stövar SM. Styrelsen är

positiv till detta och ska informera medlemmarna på stämman.

L3. Mötet avslutas med fika
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Protokollforare Daniel ErikssonOrdförande Jonny Eriksson

e Justerare Per-Gunnar Bengtsson
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N,äryardista f& Styrelse ochiaktledarmiite den 22 mai 2017
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Förslag på östras nya skjutkrav. '

Man ska skjuta 5 skott med jägarmässigt stöd på stillastående älg

med krav på 5 träff och två stå löp serier utan krav på träff. Har man

klart bronsprov, deltagit i lagskjutningar (med egna laget) eller varit

med på Östras skjuttävling så gäller också de sorrr skjutprov och man

uppfyller Östras skjutkrav. Godkända kontrollanter är styrelsen,

Jaktledarna, utsedda skjutledare samt skjutledare under lagets egna

skjutningar.
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Malungs östra WOF

Budgetförslag till styrelsemöte 2Ot7 OS 22.

lntäkter

b'l\3a 3

Jakträttsbevis övrigt vilt
Jakträttsbevis älg

Dagkort småvilt
Viltpremier
Jakträtter
Björnpasset

Fallavgifter

Rowiltkort

V, summa
Underskott

312 500

22550
335 050

w

U

3 000

80 000

35 000

11 000
130 000

1 200

36 000

2 000

3 000

3 000

10 000

800

1 000

500

17 000
450

1 000

335 050

V Kostnader

Älgbanan drift
Älgbanan upprustning

Viltpremier
Administration

Arrenden
Rowiltkort
Fallavgifter

Kretsbidrag

Skytte

Jaktstämma

Arvoden/Kostnadsersättn i ng

Björnpasset

Hemsida

Sv Jägareförbundet
Vilwård

Utlottning triss
Trafikvilt
Summa

84 000
152 500

5 000

2 000

20 000

800

36 000

1 200

" r{00
Ars il, Gäst 300
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