Protokollfört vid styrelsemöte för Malungs östra VVO 2O2O-tl-O4
Närvarande vid mötet: Jonny Eriksson, PG Bengtsson, Lim Dan Danielsson, Tony Svensson, Jan Erik
Olsson, Helge Klar, Jörgen Sigfrids, Peter Eriksson, Ulrika Lennartsson och Thomas Johansson.

t.

Jonny Eriksson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Deltagarlista bifogas protokollet.

3.

Dagordningengodkändes.

4.

Jonny Eriksson valdes till ordförande för mötet.

5.

Lim Dan valdes till sekreterare för mötet.

6.

Tony Svensson valdes tilljusteringsman.

7

.

Genomgång av jakten.
Lyån: 7 tjurar, 4 kor och L1 kalvar. En ko och två kalvar kvar att fälla av grundtilldelningen.
God älgtillgång.
Gravberget :2 t1urar,4 kor och 6 kalvar. 5 kalvar och 4 tjurar kvar att fälla av
grundtilldelningen. God älgtillgång men jakten har gått dåligt.
Kvilselen: 7 ljurar,4 kor och nio kalvar. 4 kalvar och 1" ko kvar att fälla av grundtilldelningen.
God älgtillgång.
Stupberget: 7 vuxna och 9 kalvar. Har fällt 2 extra kalvar samt ett extra hondjur. Får
eventuellt ytterligare tilldelning. Mycket god älgtillgång, bra med kalv.
Ålidberget: 6 vuxna och 5 kalvar. 4 kalvar och 1 vuxen kvar att fylla av grundtilldelningen. Lite
sämre älgtillgång.

8.

Mailadresser.
Det finns nu ett antal mailadresser till bland annat ordförande, kassör, styrelse samt
upplåtelser/arrenden. Jonny kommer att informera mer kring detta då ansvarsfördelningen
inom styrelsen klarnar och fastställs.

9.

Övrigt.
Det finns en del som bör åtgärdas pä skjutbanan innan vintern. Det saknas en del ytterpanel
samt hängrännor. Jonny kollar om någon händig pensionär kan vara behjälplig med detta.
Tohy meddelar att det finns flis att hämta där han timrar, Jörgen Sigfrids och eventuellt Oskar
Bengtlars ordnar så detta läggs ut på vägen till kalven uppe vid skjutbanan.
Ulrika Lennartsson kollar med förbundet om de kan vara behjälpliga med att ordna en
utbild ning gä I la nde styrelsea rbetet i fören inge n.
Jonny kollar med Markus Torris så att rovviltskorten samt björnpasset redovisas.

10. Nästa möte.
Jonny kallar vid nästa tillfälle.
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