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Protokollför möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra WO 2022-LL-29

1-. Mötet öppnades av Frank Sunden.

2. Närvarolista upprättades. (se bilaga 1)

3 Dagordningen godkändes (se bilaga 2)

4. Frank Sunden valdes till ordförande för mötet.

5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

6. Helge Klar valdes till att justera mötesprotokollet.

Generellt så tycker alla lag att de är mindre med kalv i år. Flera lag har också skjutit kalvar

som inte har väg så mycket mer än 4A-45 kg på sen hösten. Diskussion fördes kring att
skärpa avskjutningspolicyn så att man måste ligga före med två kalvar innan man får skjuta
en till stor älg.

8. Genomgång av föregående mötesprotokoll gjordes. Man kom fram till att de lag som är
ansvarig för skjutbanan ska ha ansvaret i helår i stället för jaktår som de har varit.

9. Diskussion fördes kring ICE och några forslag på hur man kan utforma ett PM föredrogs.

Alla jaktledare uppmanades att tänka igenom hur man gör när olyckan är fram under
jakten.

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

Lag Ijur Ko Kalv

Lyån 6 4 8
Kvilselen 3 5 6

Gravberget 4 3 7

Stupberget 4 7 7

Ålidbereet 3 1 5



10. Övriga frågor.

De togs upp att de ska kollas upp i stadgorna om vad de står om sista betalningsdag för
jaktkorten. Önskemål finns att ändra betalningsdatum.

Eftersom inget har hänt med den nya hemsidan så fick Peter (Tåna) Eriksson till uppdrag
att kolla upp lite på hur en uppstart av en ny sida skulle kunna gå till.

De togs upp att de ska förtydligas i budgeten vad de ska finnas för pengar-ait tiltgå titt
Östras Skjuttävling. Anledningen är att de var oklarheter under årets tävling om vad de

fanns för pengar som var avsatta tilltävlingen.

Daniel Erikson fick till uppdrag att prata med Hasse Blad om att beställa hem saltstenar
och en pall med vilt foder.

.- De bestämdes att Helge klar ska vara ansvarig för vilt fodret och att fodret skall förvaras
vid Lyåns Slakthus för avhämtning.

Nästa möte blir den 7 Februari 2023i VGK,s lokal kl 18:00

11-. Mötet avslutades med fika.
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Ordförande FrankSunden Sekreterare Daniel Eriksson

Justerare Helge Klar
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Närvarolista för styrelse och iaktledarmöte den 29 November 2A22
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Dagordning Styrelsem öte 2022LL29

1: Mötets öppnande

2: Närvarolista

3: Godkännande av dagordning.

4: Val av ordförande för mötet.

5: Val av sekreterare för mötet.

6: Val av justerare av protokollet.

7: Genomgång av jakten.

Lyån:

Gravberget:

Kvilselen:

Stupberget:

Ålidberget:

8: Genomgång av föregående mötesprotokoll.

9: ICE!

10: Övriga frågor. Saltstenar, mm

11: mötets avslutande. Fika!
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