
Protokoll för möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra WO 2020-08-03

1. Mötet öppnades av Jonny Eriksson.

2. Närvarolista upprättades. (se bilaga 1)

3. Förslagen dagordning antogs.

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. Fördelning av Nyanmälda som inte placerats.

Andrew Dadge placeras i Ålidbergets jaktlag.

Christian Andreasson placeras i Gravbergets jaktlag.

Henrik Waldenlind placeras i Kvilselens Jaktlag.

8. Status på skjutbana är följande att de fortfarande finns en hel deljobb kvar att göra men

Samuel Tors ska se till att banan ska vara brukbar att användas när de blir dags för
skjutprov och Östras skjuttävling. Hittills har man använt L5 000 kr av de 30 000 kr som

anslagits till skjutbanan.

Dagar för Östras skjutprov kommer att var den 24/8 och 25/8 2020 kl L7:30-19:30 annons

kommer att finnas i Malungsbladet V 33.

Dag för skjutning av björnpasset kommer att vara den L8l8 2020, skjutledare är Markus

Torris.

9.Östras skjuttävling kommer att genomföras men med vissa ändringar på grund av rådande

Iäge gällande coronapandemin. lngen försäljning av fika kommer att erbjudas och ingen
prisutdelning kommer att ske på plats utan fördelning av priser kommer att ske vid ett

senare tillfälle. De beslutades att om man har skjutit minst 58 poäng så är man kvalificerad
att skjuta mästerskap.

10. Övriga frågor.

Ett förslag om att göra mailadresser till alla i styrelse lades. Anledningen till detta är att
Östra har tillgång till 10 mailadresser tack vare att vi har en hemsida och att fördela
arbetet mer istyrelsen. Förslaget antogs.

Diskussion fördes om att de har pratats om att de kan bli en ny smittspridning av harpest
i år och att man uppmanar jägare och annat folk som rör sig i skogen att lämna in döda

harar for analys, Ulrika Lennartsson fick i uppdrag att ta fram information om vart man

ska lämna hararna och hur man ska gå tillväga när man hittar en hare. lnformationen ska



sedan läggas ut på Östras hemsida.

De togs upp att östras nya skjutkrav ska läggas upp på östras hemsida samt facebook

sida och lagens egna hemsidor.

Nästa styrelsemöte kommer att var 4111,-202A i Vgks Lokaler kl 18:30.

12. Mötet avslutades med fika.
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Ordförande Sekreterare Daniel Eriksson
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Justerare Lim Dan Danielsson
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