
Protokoll för möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra WO 2021-06-08

1. Mötet öppnades av Jonny 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. Styrelsen träffas en timme före årsstämman (kl 18:00 2021-06-15).

Jörgen Larsson får också till uppdrag att fixa trisslotter till utlottningen för inlämnade
skottlistor. Jonny Eriksson och Daniel Eriksson får till uppdrag att sammanställa
stämmohandlingarna och lägga ut dom på hemsidan.

8. En genomgång av nya arrenden och nyanmälningar gjordes under mötet och hittills har 20
nyanmälningar inkommit. (se bilaga 4)

9. En revidering av tidigare budgetförslag gjordes under mötet, anledningen till detta är att
Billerudkorsnäs gjort en höjning av arrendet med ca 2O%. För att täcka kostnaden så

fcireslås en hcijning av jakträttsbevis frir älg från 600kr till 700kr, övrig vilt från 400kr till
450kr, Jaktgästbevis från 300kr till 350kr, Dagkort från 150kr till 200kr, marklösen för älg
från 18kr till 20kr och marklösen för övrig vill från 3kr till 5kr.

10. Övriga frågor.

Jörgen Sigfrids och Samuel Tors har fordelat arbetet som är kvar på skjutbanan på

följande vis.

Kvilselen gör klart panelen och målar den.



Lyån fixar dörrar och foder samt målar ytterdörren.

Äidberget fixar el, belysning och golvmatta i skjutkuren samt matta på skjutbänk.

Stupberget fixa r in nerväggarna sa mt isoleringen.

Gravberget får till uppdrag att kratta ut sågspånet som ska läggas på skjutvallen.
SamuelTors fixar hängrännor och tydligare avspärrningar runt skjutbanan.

Takbjälke som blev över från renoveringen av skjutkuren ska bäras in och förvaras i

markörshuset. Åtgarderna på skjutbanan skall vara klara senast 31juli lA?J,.

Lim Dan informerade om att skogsbruket lyckats få igenom en revidering av

älgförvaltningsplanen för Malungs Östra Venjan ÄfO. Oet innebär en rejäl ökning av

avskjutningen. Målet för Malungs ruö ÄSO har varit att sänka älgstammen för att minska

betesskadorna. Vi har emellertid ej lyckats fylla vår älgskötselplan de senaste två åren,

'v 93% {2019) och 97% QAZC|I älgstammen och betesskadorna ökar. Den reviderade
förvaltningsplanen innebär 17%högre avskjutning samt att andelen hondjur i

avskjutningen ska öka.

Jonny Eriksson tog upp att han fortfarande inte vill vara ordförande för Malungs östra

1-1. Mötet avslutades med fika.
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Ordförande JonnyEriksson

Justerare Lim Dan Danielsson

Sekreterare Daniel Eriksson



Närvarolista för styrelse och jaktledarmöte den 8 Juni åOZL
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Dagord ning styrelsemöte 2 1-06-08

l- Mötets öppnande

2 Närvarolista

3 Godkännande av dagordning.

v 
4 Val av ordförande för mötet

5 Val av sekreterare för mötet.

6 Val av justerare av protokollet.

7 Planering inför stämman.

8 Genomgång av eventuella nya arrenden och nyanmälningar.

9 Revidering av tidigare budgetförslag

10 Övriga frågor.

L1 Mötets avslutande

12 Fika...


