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Protokollför möte med styrelse och jaktledare för Malungs Östra WO
15 Augusti 2018
1. Mötet öppnades an Jonny Eriksson.

2. Närvarolista upprättades se bilaga 1.
3. Jonny Eriksson valdes

till ordförande för mötet.

4. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.
5. Lim Dan Danielsson valdes till att justera mötesprotokollet.
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6. Per Gunnar Bengtsson informerade om vilka jägare som inte har betalat jaktkortet,
jaktledarna fick en lista på alla jägare.
7. Tilldelning för kommande älgjakt är

Lvån 6 Oxar, 5 kor och 13 kalv.

Kvilselen 6 oxar, 5 kor och 1L kalvar.
Gravberset 5 oxar 4kor och 11 kalvar.
Stupberget 2oxar,2 kor och 6 kalvar.

Ålidbereet

3 oxar, 3 ko och 7 kalvar.

8. Skjutbanan.

Ionny Eriksson ska prata med Gravbergets jaktledning om att skjutbanan ska röjas och när
man tänkt att den obligatoriska skjutningen skallvara.
Andreas Tors ska börja med att byta ut elen på skjutbanan under v.34.
örgen Sigfrids har börjat rita och kolla lite på hur utbyggnaden på skjutkuren ska se ut.
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9. Övriga frågor.

tar kontakt med Mats Larsson om rovdjurskorten.
Christian Drotts far fär lösa jaktkort på Malungs Östra VVO.
Kalle Sigfrids har valts att vara Stupbergets reperesetant i valberedningen.
Förslag om att dela ut en karta över östra marker i samban med att nya jägare löser
Per Gunnar Bengtsson
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småviltskort förslogs och gillades av mötesdeltagarna.
Per Gunnar Bengtsson informerar om att Swish numera finns och fungerar som
betalningsalternativ till Malungs Östra WOF.
Jaktledarna får till uppdrag att kolla med sina jaktlag om det finns intresse av att köpa kött
från trafikdödat vilt och om de finns någon eller några som är intresserade av att bil
eftersöksjägare.
Älghudar får lämnas den 23-25 oktober mellan kl 15:00-18:00 bakom Bygg Max, saltsäckar
finns även att hämtas där vecka 37. 1 säck på två vuxna och en säck på 5 kalvar.
Nästa möte blir den 16 oktober 2018 kl 18:30 iVGKs lokaler.

10. Mötet avslutades med fika.
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Ordförande JonnyErikson

Justerare

Sekreterare Daniel Eriksson

Lim Dan Danielsson
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Närvarolista för styrelse och jakledarmöte den 15 augusti 2018
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