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'Protokollför rnöte med styrelse och iaktledare för Malungs Östra WA 2A22-0g-16

1. Mötet öppnades av Frank Sunden.

2. Närvarolista upprättades. {se bilaga 1)

3 Dagordningen godkändes (se bilaga 2)

4. Frank Sunden valdes till ordförande for mötet.

5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

6. Tomas Johansson valdes till att justera mötesprotokollet.

7. Genomgång av föregående protokoll gjordes.

Diskussion fördes kring att till nästa årsstämma ska alla nya jägare tas upp, dvs även nya

markägare.

8. Genomgång av jakträttsbevis gjordes och de ände oklara var en jägare som inte fått sin

inbetalning för jaktkortet, de visade sig att jägaren hade rätt att lösa jaktkort för övrigt vilt
så en inbetalning har skickats.

9. Styrelsen beslutade att dom regler som skall gälla fram till nästa årsstämma för
jaktgästbevis, dagkort samt rovviltskort sl<all se ut på följande sätt (se bilaga 3 ).

De beslutades också att dom som ska lösa rovviltskort ska ta kort på ett giltigt
björnpass och mejla till östras kassör i samban med betalning.

10. Alla brister på skjutbanan är åtgärdade och har rapporterats in till handläggaren, banan

är fortfarande inte godkänd. Frank har ringt och jagat på så att handläggningen ska gå så

fort som möjligt så att skjutbanan blir godkänd.



De informerades att en ruta på skjutl<uren är trasig, de beslutades att de jaktlag som är
ansvarig för banan (Kvillselen) får se till att rutan blir bytt.

1L, Ovriga frågor.

jörgen Larsson fick till uppdrag att sicka listor för varje jaktlag på vilka som fått utskickat
jaktkort.

Helge Klar delade ut björnspillningspåsar som sl<a användas till spillningsinverteringen
som börjar den 21 augusti 2A22 ach slutar den 3]" oktober ZAZZ,

Nästa möte blir den 29 november 2027i Vgks lokal kl. 18:00

12. Mötet avslutades med fika,

Ordförande FrankSunden Sekreterare Daniel Eriksson

&r: Z4=n{"t(T
Justerare TornasJohansson
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Närvarolista för styrelse och iaktledarmöte den 16 augusti 2022
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1: Mötets öppnande

2: Närvarolista

3: Godkännande au dagordning.

4: Val av ordförande för mötet.

5: Val av sekreterare för mötet.

\!, 6: Val av justerare av protokollet.

7: Genomgång av föregående protokoll.

\v. 8: Genomgång av jakträttsbevis.

9: Gästbevis, hur många får man ha

10: skjutbana.

11: Övriga frågor. Nästa styrelsemöte mm, mm.

l-2: mötets avslutande. Fika!

Dagord n ing styrelsemöte L6 / 8-22
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Regler för Jaktgästbevis, dagkort samt rowiltskort inom Malungs östra WOF.

Jaktgästbevis för övrigt vilt.

Markägare (iaktråttsinnehavaren) eller den som jagar på överlåtelse av jakträtt har möjlighet

att lösa ett jaktgästbevis. Den som jagar på en iakträttsupplåtelse äger ej rätGri att lösa

jaktgästbevis. Jaktvärden skall alltid själv delta vid jakten då en gästjägare jagar på ett
jaktgästbevis. Jaktvärden ansvarar för att föra in eventuellt fällt vilt av gästjägaren på sin

v egna skottlista för övrigt vilt.

Om jaktgästen ska delta vid björnjakt skall denne uppvisa godkännt "Björnpass".

Hur många jaktgästbevis får man lösa?

Exempel: En markägare har 200 ha. Denne jagar själv, ett av dennes barn jagar (överlåtelse),

samt har en jakträtt upplåten till annan jägare. Markägaren kan lösa ett jaktgästbevis,

dennes barn kan lösa ett jaktgästbevis, den som jagar på upplåtelse kan ej lösa ett
jaktgästbevis.

Dagkort för övrigt vilt.

Den som löst ett jakträttsbevis för övrigt vilt kan rekommendera en jaktgäst att få lösa

dagkort. Det är beslutat att man max får rekommendera fem st dagkortfiaktår. Det ska

tydligt framgå med namn och personnummer vid betalning vem som ska jaga på dagkortet
\v samt vem som rekommenderat dagkortsjägaren, betalning skall ske innan iakten påböriasl

Samma regler gäller för dagkort oasett om du är markägare, jagar på en överlåtelse eller på

en upplåtelse. Den som rekommenderat dagortet ansvarar för att föra in eventuellt fällt vilt

.v_ på sin egna skottlista för övrigt vilt.

Om jaktgästen ska delta vid björnjakt skall denne uppvisa godkännt "Björnpass".

Rowiltskort.

Rowiltskort kan lösas av den som löst jakträttsbevis för övrigt vilt och kan uppvisa godkännt
"Björnpass".


