Protokotl för måite med styrelse och iaktledare för Malungs östra WO
13 November 2018
1. Mötet öppnades an Jonny Eriksson.

2. Närvarolista upprättades se bilaga
3. Jonny Eriksson valdes

L

till ordförande för mötet.

4. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.
5. Lim Dan Danielsson valdes

v

tillatt justera mötesprotokollet.

6. Genomgång av älgjakten
Lyån har skjutit 7 Oxar,4 kor och 10 kalvar, de har varit 53 jägare. God älg tillgång.

Kvilselen har skjutit 7 oxar,4 kor och 13 kalvar, de har varit 48 jägare. God älg tillgång,

v

många två kalvs kor.

Gravberget har skjutit 6 oxar 3 kor och 9 kalvar, de har varit 50 jägare. Rätt så bra
älgtillgång dåligt med kalv.
Stupberget har skjutit 2 oxar,2 kor och 5 kalvar, de har varit 36 jägare. God älg tillgång,
svårt att få kalvar.

Ålidbereet har skjutit 2 oxar,4 ko och 5 kalvar, de har varit 41jägare. God ätg tillgång,
Svårt att få kalvar.
8. Diskussion om att söka bidrag från vilwårdsfonden för att få ut en uppdaterad
markägarlista fördes. Man kom fram til! att undersöka om vi kan få det och om så är fallet
ska man prova att digitalisera listan för att underlätta hantering av den.
Diskussion om den nya dataskyddsförordningen GDPR fördes och man kom fram

v

till

att vi måste informera medlemmarna om detta och få deras godkännande. lnformation
om detta ska stå på jaktkortet.
9. Övriga frågor

v

Arbetet med ljuddämpning av skjutbana ska fortsätta efter nyår, Jörgen Sigfrids får till
uppdrag att kontakta SamuelThors om hur man ska gå vidare med byggnationen.
En fråga från Per- Anders Gilius har kommit in till styrelsen om att få pengar för jaktkortet
tillbakabetald på grund av att han blivit sjuk och inte kan jaga under jaktåret, styrelsen
beslutade att betalatillbaka pengarna som var 600 kr.
Diskussion fördes om man som jaktlag kan avsluta älgjakten innan jaktsäsongen är slut,
efter undersökning av iaktledarinstruktionen visade sig att detta är möjtigt.
Flyginventering på Malungs Nord Östra Äso kommer att utföras så fort snön kommer.
Helge Klar anmälde sig på listan för att köpa kött från trafikdödat vilt.
Nästa möte blir nån gång i Mars månad 20L9.
1O.

Mötet avslutades med fika.
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Närvarolista för styreJse och iakledarmöte den Xl Novemher 2018.
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