Frotokollför möte med s§nelse och jaktledare för Mailungs östra

tIUCI

15 Maj 2019

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.
6. lnför stämman så fixar Jonny smörgåstårtor han har även lämnat in en kallelse för
stämman tillf*alungsbladet som kommer ut den 2216-ZAL}.

till skottlistorna.
De ska tas upp på stämman att det vore bra om några iföreningen blev godkända
eftersöksjägare för NVR och så ska vi lägga till en sammanställning av flyginventeringen
Per Gunnar fixar trisslotter

i

stämmohand lingarna.
Per Gunnar Bengtsson föredrog ett förslag på en budget för verksamhetsåret
2019 05 01-2020 04 30 styrelsen tyckte att förslaget var bra.
Styrelsen och jaktledarna träffas en timma före stämman som är den 316-2019 kl L9:00
7, Genomgång av nya arrenden och nyann'lälningar gjordes och de som

nise i bilaga

hittills kommit in kan

2.

B. Ulrika Lennartsson

ficktill uppdrag att

se över hur vi ska hantera GDPR lagen.

9, Ovriga frågor,

iaktledarna fick till uppdrag att förklara för sina lag att det är viktigt att man provar att
samarbetar inom lagen i Äsot för att uppnå det gemensamma avskjutningsmålet.
Diskussion fördes om den planerade vin kraftsparken vid Ripfjället och man kom fram till

att styrelsen ska fundera på en skrivelse hurbygget kommer att påverka jakten, skrivelsen
skall lämnas in före den 3UB-2019.
Jörgen Sigfrids och Samuel Tors jobbar vidare med ljuddämpningen på skjutkuren.
Det togs upp att vi kommer att behöva ca 20 man sorn ska ta hand om kretsens

skjuttävling, vilken Malungs östra har ansvaret för under året.
Lim Dan Danielsson

hargjort en ansökan om bidrag urviltvårdsfonden till en uppdaterad

delägarlista.
Per Gunnar fick

till uppdrag att nämna i årskrönikan att Östra har varit testpilot på en ny

viltrapporterings app.
10. Mötet avslutades med fika,
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Ordförande JonnyEriksson

"Justerare

Lim Dan Danielsson

Sekreterare Daniel Eriksson

hrll^5
Närvarolista för styrelse och jaktledarmöte den 15 Maj 2019
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