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Protokollför möte med styrelse och iaktledare för Malungs östra WO 2022-06-07

1. Mötet öppnades av Jonny Eriksson.

2. Närvarolista ugprättades. (se bilaga L)

3 Dagordningen godkändes (se bilaga 2)t

4. Jonny Eriksson valdes till ordförande för mötet.

5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

6. Helge klar valdes till att justera mötesprotokollet.

7. lnför stämman så fixar Daniel och Jonny Eriksson stämmohandlingarna. Jonny Eriksson

beställer smörgåstårtor. Ulrika sammanställer viltrapporteringen och fixar trisslotter.

Man bestämde att lägga ett förslag till stämman att man tar bort att man får jaga björn

samt Vildsvin på ordinarie älgjaktsveckan i oktober.

8. Genomgång av nya arrenden och nyanmälningar gjordes och hittills har 44

inkommit.

9. Ett budgetförslag till östras årsstämma presenterades (se bilaga 3) och man kom fram till
att förslaget ska presenteras på årsstämman. Förslaget är att övrig vilt kortet höjs från

450kr till 500 kr och Älg kortet från 700 kr till 750 kr, anledningen till höjningen är ökade

arrendekostnader från Malung-Sälens Kommun samt Bil lerud-Korsnäs.

10. Övriga frågor

Beslut togs att betala ut 1500 kr från ungdomsfonden till Wilmer Hellström med

forbehåll att han kan styrka sina utlägg för utbildningen.
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De informerades att bark till Hismons skjutbanan har kommit, men den har inte lagts ut

på skjutvallen än.

Diskussion fördes kring den nya hemsidan och Jonny Eriksson informerade att de inte har

hänt så mycket med den. Jonny Eriksson tog på sig att jaga på Pontus Säfström som ska

göra den nya hemsidan.

Styrelsen samlas en timme före stämman som är den L3l6-2O22 kl. 19S0
:'

12. Mötet avslutades med fika.
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Närvarolista för styrelse och jaktledarmöte den 7 iuni 2022
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Dagordning styrelsemöte zzoooz

L: Mötets öppnande

2: Närvarolista

3: Godkännande av dagordning.

4:Val av ordförande för mötet.

5: Val av sekreterare för mötet.

v 6:Valav justerare av protokollet.

7: Planering inför stämman.

8: Genomgång av eventuella nya arrenden och nyanmälningar.

9: Fastställande av budgetförslag.

10: Övriga frågor.

11: mötets avslutande.

12: Fika...
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