
Protokoll för möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra WO 2021-11-11

1. Mötet öppnades av Jonny Eriksson.

2. Närvarolista upprättades. (se bilaga 1)

3 Dagordningen godkändes (se bilaga 2)

4. Jonny Eriksson valdes till ordförande för mötet.

5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

6. Jörgen Larsson valdes till att justera mötesprotokollet.

Lyån och Gravberget har haft dåligt med kalv medan dom övriga lagen har haft gott om älg.

Många lag upplever att kalvvikterna har sjunkit i år jämfört med foregående år.

Gravberget sköt en fjoling som inte vägde mer än 65 kg, huvudet har skickats in för analys

tillsvA.

8. Genomgång av föregående mötesprotokoll gjordes och därav kom mån fram till att
arbeten som är kvar på skjutbanan är målning av ytterdörr samt utläggning av sågspån på

skjutvallen. Lyån har ansvar för målning av ytterdörren och Gravberget har ansvar för
sågspånet på vallen.

De bestämdes att ett möte ska ske nere på skjutbanan innan besiktningen av banan där
man ska gå igenom vad som måste fixas så att besiktningen går bra.

T.Genomgång av älgjakten gjordes och hittills så ser avskjutningen ut som följande.

Lag Tiur Ko Kalv
Lyån 7 5 7

Kvilselen 7 5 12
Gravberget 5 5 7

Stupberget 4 3 6

Älidberget 3 3 5



Jörgen Larsson hade med en blankett för namnbytet på föreningen i skatteverkets
register, blanketten fylldes i och kommer att lämnas in till skatteverket.

9. Beslut togs att byta hemsideleverantör, anledningen är att Pontus Säfström har erbjudit
sig att göra en ny hemsida till östra och han vill använda loopia.

10. Övriga frågor.

Diskussion fördes kring saltstenar, kvalit6n på stenarna som vi har idag upplevs som

dåliga så man ska undersöka om de finns bättre stenar att få tag i. Lars-Erik Flodung ska

även undersöka om vi kan köpa stenar till ett bättre pris än vi gör idag.

De bestämdes att den stödutfodring som föreningen tillhandahåller skall ske ovanför
järnvägen från Malungs fors till Vallerås och i Mobyn är de ovanför kraftledningen som
gäller. Foder kommer att finnas vid Gravbergets slakthus samt Kvilselens slakthus. Den

som hämtar ut foder ska redovisa hur mycket han/hon har hämtat och var de ska läggas

ut någonstans. lnformation om detta ska läggas upp på hemsidan samt Facebook sidan.

Förtydning av vad de ska stå på inbetalningar för dagkort mm ska göras på hemsidan och

de ska även tas upp på årsstämman och av jaktledarna under jakten. Anledningen är att
de inkommit många felaktiga inbetalningar.

Lim Dan Danielsson får till uppdrag att ansvar för mailadressen för arrendena.

Ulrika Lennartsson och Peter (Sjöman) Eriksson får till uppdrag att ansvara for
inrapporteringen av statistik till viltdata.

De beslutades att in för nästa årsstämma ska man se över att satsen för regler för
jakten 10c. Anledningen är oklarheter med om vildsvin ska få jagas under älgjakten.

På grund av att de har varit oklarheter om vad de är för kostnader för dom som ska vara
med och jaga älg i något av östras lag så beslutades att information om detta ska läggas

upp på östras hemsida.



Kvilselen Patrik Eriksson 073-351 27 49
Lyån Tomas "Haga" Olsson 070-585 4278
Gravberget Lars-Erik " Löffe" Flodu ng 070-664 30 62

Stupbergert Karl-Erik Sigfrids 070-s33 23 47

Alidbereet Oskar Bengtlars 073-647 30 15

En lista på dom som är i valberedningen gjordes och den ser ut som följande.

Nästa möte blir den l-5 Februari 2022i VGK,s lokal kl 18:30

11. Mötet avslutades med fika.

Ordförande JonnyEriksson Sekreterare Daniel Eriksson

M*,fu fu,*lel E"tV*n

Justerare JörgenLarsson



Närvarolista för styrelse och jaktledarmöte den 11 Novemb er 2O2l
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Dagordning styrelsemöte zrrrrr

1: Mötets öppnande

2: Närvarolista

3: Godkännande av dagordning.

4: Val av ordförande för mötet.

5: Val av sekreterare för mötet.

v 6: Val av justerare av protokollet.

7: Genomgång av jakten.

Lyå n:

Gravberget:

Kvilselen:

Stupberget:

Ålidberget:

8: Genomgång av föregående mötesprotokoll.

9: Beslut om ev byte av "hemsideleverantör,'.

10: Övriga frågor. Saltstenar, mm mm

!_ L1: mötets avslutande. Fika!


