
Protokoll för möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra WO
28 Mars zOLg

1. Mötet öppnades an Jonny Eriksson.

2. Närvarolista upprättades se bilaga L.

3. Jonny Eriksson valdes till ordförande för mötet.

4. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

5. Peter Eriksson valdes till att justera mötesprotokollet.

6. Fastställande av datum för Östras årsstämma gjordes och den kommer att vara Måndagen

3/6-ZArc kl 19:00 i VGKs Lokaler Vallerås.

7. Lim Dan Danielsson gick igenom lite vad flyginventeringen visade för resultat.
lnformation om den kommer att läggas ut på hemsidan.

8. Jan-Erik Olsson informerad om hur planerna ser ut för den eventuelle vindkraftparken
som ska byggas till stora delar på Stupbergets marker.

Ett möte med berörda jaktlag kommer att hållas den 15/4-2019 igamla BOA i Malungsfors

där kommerJonny Eriksson representera Malungs östra.
Jan-Erik Olsson informerade även att men kommer att befinna sig utanför gamla Boa och

demonstrera emot vindkraftparken, dom som vill vara med på detta ska samlas vid gamla

boa kl 17:00.

Det sas också att det skall tas upp på östras årsstämma hur östra ställer sig till
vindkraftparken runt Ripfjället.

9. Uppdatering av fastighetslängd.
- Lim Dan Danielsson har undersökt om vi kan göra en ansökning till bidrag ur

viltvårdsfonden för finansiering av en uppdatering till länsstyrelsen, det kan vi göra.

Dan kollar upp hur vi ska göra ansökan.

10. Övrigt

Diskussion fördes om hur vi ska hantera den nya dataskyddsförordningen GDPR, det skall
upprättas ett dokument hur vi hantera adresser mm.

Jonny Eriksson uppmanar jaktledarna att undersöka om rågångar runt viltvårdsområdet
måste förbättras, om så är fallet så köper Östra in färg för märkning rågångarna.
Per Gunnar Bengtsson informerade om hur arvodena till styrelsen och jaktledare

fördelas.

Det skall tas upp på Östras årsstämma att det är brist på godkända eftersöksjägare och

att det vore bra om vi kunde få några från föreningen som blev det.

Östra har ansvaret för kretsens skjuttävling i år, den sk "kommunskjutningen,,.



De togs upp vilka som sitter i valberedningen på Östra och de är

Tommy Perison (Kvilselen)

Tony Svensson (Gravberget)

Oskar Bengtlars (Ålidberget)

Karl Erik Sigfrids (Stupberget)

Hans Thors (Lyån)

Sammankallande är Hans Thors.

Nästa möte blir onsdag t5l5-2AL9 iVGKs lokaler kl L8:30

11. Möte avslutades med fika.
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Ordförande JonnyEriksson

Justerare Peter Eriksson

Sekreterare Daniel Eriksson



Närvarolista för styrelse och jaktledarmöte den 28 Mars 20L9
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