
Protokoll för möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra WO 2O22-04-t2

1. Mötet öppnades av Jonny Eriksson.

- 2. Närvarolista upprättades. (se bilaga 1)

3 Dagordningen godkändes (se bilaga 2)

4. Jonny Eriksson valdes till ordforande för mötet.

5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

6. Jörgen Larsson valdes till att justera mötesprotokollet.

7. Diskussion fördes kring skjutbanan och man kom fram till att ett möte ska hållas den 3 maj
2022k\.18:00 nere på skjutbanan där man ska gå igenom allt som ska fixas så att banan

klarar en besiktning samt se till så att allt arbete som är kvar med skjutkuren blir klart.

8. Fastställande av arvoden gjordes. (se bilaga 3) Jörgen Larsson fick till uppdrag att betala
ut dessa innan den sista april2A22

9. Diskussion fördes kring nästkommande budget för östra. Man kom fram till att en

eventuell höjning av jaktkort kan behövas på grund av att arrendet till Malungs kommun
har nästan blivit dubbelt så dyrt. Eftersom kostnaden av arrendet från Bilterudkorsnäs
inte inkommit än så beslutades att ett budgetförslag skulle tas fram då arrendet inkommit
från Billerudkorsnäs.

10. Genom gång av nya arrenden gjordes å hittills har fyra nyanmälningar inkommit.

, 
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11. Övriga frågor

Diskussion fördes om att komma ihåg att kolla över attsatserna gällande jakt på vildsvin.

Det togs upp att det ska informeras på jaktkortet om att man kan viltrapportera via en

app samt att informera om östras skjutkrav.

Pärmarna för stödutfodringen ska samlas in så att man kan redovisa på stämman hur

många säckalsom har gått åt.

lnget datum bestämdes för nästa möte.

12. Mötet avslutades med fika.
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Ordförande JonnyEriksson
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Sekreterare Daniel Eriksson

Justerare JörgenLarsson



Närvarolista för styrelse och jaktledarmöte den 12 April 2A22
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Dagord ning styrelsemöte 2204L12

1: Mötets öppnande

2: Närvarolista

3: Godkännande a*dagordning.

4: Val av ordförande för mötet.

5: Val av sekreterare för mötet.

6: Val av justerare av protokollet.

7: skjutbanan

8: Fastställande av arvoden och utbetalning av dessa.

9: Diskussion om budgetförslag.

10: Genomgång av eventuella nya arrenden och nyanmälningar.

11: Övriga frågor.

12: mötets avslutande.

13: Fika...
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Malungs östra WOF

Nya upplåtelser 202205 13 i

Namn Upplåtare Omfattning Jaktlag Kommentar

Stefan Gänsler Jonas Nederberg Älg Gravberget Ny

nytt avtal

Leif Sörvik Kerstin & Per-Tage Eriksson övrig vilt 
__ . Ny

nytt avtal

Malin Eliasson Sven Olsson Övrigt vilt Ny

nytt avtal

Per-Lennart Bondpär Sven Olsson övrigt vilt Ny


