prstokollför möte med styrelso och j*ktledare för Malungs

1""

Östna

VV0 ?022-07-04

Matet öppnacles av Frank §unden.

2, Närvarolista.uppr"attades. {se bilaga l.}

3 Dagordningen gndkand*s ise hilaga 2)

4

Frank Sunden valdes till ordförande for fftotet,

5, Daniel §riksssn valdes tiii sekreterare fpr mctet.

6. Håkan Magnil valdes till ntt justera nnötesprstff,ksllet.

7. Gen*n'lgång av föregående protsk*ll gj*rd*s.

_

8. Fördelning äv nyä jägare gjordes, fyra jågare var kvar att fordela fran stämman.
Tharnas Jensån, Martin Krogh och Jakob RasrnussEn placerarJes i Gravbergets laktiag.
.Johan Merkelius placerades i LVåns jaktlag.

LDiskutlon fördes kring fördeining av styrelseuppgifter, rnan kom fran'r till att Lirn Dan får ha
koll på nya arrenden och frågor kring arrenden, Ulrika har koll på vilt rapporteringen. De
togs *pp att nuvärsnde skjutbanechef SarnuelThors åmnar avgå till nästa år.

10.Skjutbanna har besiktigats och r"rtfailet blev att den inte godkändes, Man beslutade att de
brister som fans på banan ska åtgårdas så fort som möjligt för att få banan godkänd, sista
datum for att åtgärda hristerna är den nSlS-2CII?.
Eftersom banan inte godkändes:å får den inte änvåndas f*nens den är
godkånd. lnformation att hanan ar avstängd ska låggas ut på östras henrsirJa sanrt
Facebook sida.

Tony $venss*n får

till uppdrag att ksfitäkta Samr.relThors anrgåend* hun man

ska gä titrl

väga med att tägga ut sågspån*t samt barken på sltlutvallen.

*an Sanielsson infsrrn*rade att skyltar med ftineta6*n ssfil§psnsrat rnaterieltill
*kiutb*na* var klara och ska såtta* upp n*re på Elejutbanan.
Lirn

Llrn §an tog även upp att de börjar hli dags

ått

se

ov*r rågångarila

ssft:r gråinsar

till andra

viltvårdsamråden,
Lirur

§an och Helge t([ar informerad* *m spillningsinvanterimgen av Björn fior ?02?, den

kcn'lnler ätt äså rum från den

I

augusti- SL nktober e0AI.

Diskussion fprdes kring att $indra datumen ffir sista anmålningsdag

till Slsjnl$en från

15

augusti till Stjuli ueh eventuellt ändra b*tafnlngsdag.
Kaseör Jrirgen Larsssn hade önskemål

att lmbetalningen

av

jaktkarten bara rkuile ske via

östras bankgiro.
Nåsta nnöte blir den

3.6

augusti U0l2 i l/gks t*kal kl. 18:0S

l"?, Motet avslutades meqj fika.
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Dagordning styrelsemöte q/t-zz

1: Mötets öppnande

2: Närvarolista
3: Godkännande av dagordning.
4: Val av ordförande för mötet.
5: Val av sekreterare för mötet.

6:Valav justerare av protokollet.
7: Genomgång av föregående protokoll.

8: Fördelning av nya jägare till olika lag.
9: Diskussion om fördelning av styrelsens uppgifter.
10: Övriga frågor. Nästa styrelsemöte mm, mm.
11":

mötets avslutande. Fika!

