Protokollför möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra VVO 2020-05-07
1. Mötet öppnades avJonny Eriksson.
2. Närvarolista upprättades. (se bilaga 1)
3. Förslagen dagordning antogs. (se bilaga 2)

4. Jonny Eriksson valdes till ordförande för mötet.
5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.
6. Lim Dan Danielsson valdes till att justera mötesprotokollet.

7. lnför stämman fixarJonny

Eriksson annons iMalungsbladet

Per Gunnar Bengtsson fixar årskrönikan och ett förslag på budget.

Daniel Eriksson fixar stä mmohandlingarna.

8. De beslutades att Östras årsstämman skall genomföra s2020-06-15 kl 19:00

i

Vallmogårdens lokaler, Styrelsen träffas en timme före mötet.
På grund av rådande läge gällande Corona viruset så beslutades att webbsända
stämman. Peter Eriksson fick ansvaret att låna utrustning till webbsändningen. De som är
intresserade av att delta via webbsändningen skall skicka ett mail till Peter Eriksson på
adressen peter@

9.

kvi lselen.se

I stämmohandlingarna ska en uppdaterad skrivelse gällande prioriteringsordningen av

jakträtter som förvärvats av Malung östra tillägas.
Det ska beslutas om att man får jaga vildsvin.
Föreslå en höjning av köttpris frän45kr/kg till 55kr/ke
Föreslås ett nytt skjutprov som ska se ut på följande sätt:
3 stående-löpserier med krav på 8 träff, jägarmässigt stöd är tillåtet.

L0. Genomgång av nya arrenden och nyanmälningar gjordes och hittills har 4 ny inkommit.

11. Övriga frågor.

Samuel Tors informerade att den LL-LZjuli 2020 kommer de att vara arbetsdagar på
Östras skjutbanan. Jaktledarna fick

till uppdrag att fixa 1 man ur laget som ska ställa

upp

på arbetsdagen. Den utvalde skallkontakta SamuelTors så han kan planera arbetet som
ska utföras.

12. Mötet avslutades
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1: Mötets öppnande

2: Närvarolista
3: Godkännande av dagordning.
4: Val av ordförande för mötet.
5: Val av sekreterare för mötet.

\/'

5: Val av justerare av protokollet.

7: Planering inför stämman.

\_

8:Stämman och Coronal
9: Förslag på eventuella tillägg och ändringar i stämmohandlingarna.
10: Genomgång av eventuella nya arrenden och nyanmälningar.
11: Övriga frågor.

12: mötets avslutande.
13: Fika...

