
Protokollför möte med styrelse och jaktledare för Malungs östra WO 2022-02-15

1. Mötet öppnades av Jonny Eriksson.

2. Närvarolista ugprättades. (se bilaga 1)

3 Dagordningen godkändes (se bilaga 2)

4. jonny Eriksson valdes till ordförande för mötet.

5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

6. Jörgen Larsson valdes till att justera mötesprotokollet.

7. Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Gravberget har fått svar från SVA angående den avmagrande älgen som man sköt under

årets jakt, provet visade att de inte var något fel på älgen.

Namnbytet på föreningen är nu registrerat hos skatteverket.

Saltstenar har beställts, jaktledarna uppmanades att inventera hur många saltstenar som

man behöver till nästa år.

Arbetet med den ny hemsidan har börjat, har man förslag på saker som ska va med på

hemsidan ska man kontakta Jonny Eriksson eller Pontus Säfström.

8. Diskussion fördes kring arrendet för Malungs kommun angående att kommunen har

höjt priset på arrendet. Man kom fram till att man ska budgetera för att arrendera

marken även nästkommande jaktår.

9. Beslut togs att Östras årsstämma ska hållas den L3 Juni 2022, kl L9:00 i Vallmogårdens

lokal.



10. Diskussion fördes om hur nya arrenden ska behandlas och rapporteras. Alla arrenden ska

, 
rapro*eras in på arrende overlatelse@malungsostra.se

11. Nästa styrelsemöte blir den 5 april2A22 kl 18:30 iVgks lokaler.

)o:13, ffi rD*or *\ €slLrrno
Ordförande JonnyEriksson Sekreterare Daniel Eriksson

Jörgen Larsson



Närvarolista för styrelse och jaktledarmöte den 15 Februari 2022
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Dagord ning styrelsem öte $/z-22

1: Mötets öppnande

2: Närvarolista

3: God känna nde' ad dagordning.

4: Val av ordförande för mötet.

5: Val av sekreterare för mötet.

.- 6: Val av justerare av protokollet.

7: Genomgång av föregående protokoll.

\_ 8: lnfo om kommunens arrende.

9: Beslut om datum för årsstämman.

L0: Diskussion om fördelning av styrelsens uppgifter.

11: Övriga frågor. Nästa styrelsemöte mm, mm.

12: mötets avslutande. Fikal


