STYRELSEPROTOKOLL

Fört vid styrelsemöte för Hellefors Jaktskytteklubb 2019-02-13, möteslokal Fricweld.
Närvarande: Thomas Olsson, Mikael Pulkkinen, Henrik Runqvist, Jonas Westberg,
Stig-Owe Jansson, Joakim Jansson, Christer Rådström och Josefine Ahlbäck. Lars
Book och Kent Hjul från valberedningen var med i början avseende punkten
valberedning.
Ej närvarande: Jim Lund och Allan Myrtenkvist
1. Mötesordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
för öppnat.
2. Justerare Jonas Westberg.
3. Dagordningen godkändes.
4. Valberedning
Lars drog igenom de val som skall göras i år, man kommer att ringa och fråga
berörda. Valberedningen kallas till heldagsmötet i slutet på mars. Årsmöte
planeras till slutet april.
5. Arrenden,
Fortsatt ovisst i dagsläget. Frågor diskuteras.
6. Föregående protokoll.
Dalby-banan. Får förlänga anbudet i o m arrendena. Redovisning månadsvis kvarstår
att kollas upp av Jim. Lojakt, tilldelning i norra länsdelen är borttaget. 2 lo i tilldelning
finns i södra Örebro län.
7. Jaktskytteavdelningen.
Beslut om restaurering av banorna tas vid nästa möte.

8. Ekonomi.
Budgetförslag behövs för nästa möte. Allan vill ha information om fakturering av
jaktskyttebanorna har skett till kretsen. Kondoleans ges till Hjärt o Lungfonden till
minne av Yngve Nilsson. Betalning av hemsidan är gjord av Allan för pengar som
inkommit i jaktskyttebanan.
9. IT, Facebook och hemsida.
Minnestext om Yngve Nilsson lades ut på facebook och hemsidan. Låg aktivitet på
facebook. Lodjursjakten annonseras via hemsida och facebook.
10. Småvilt.
Budget för 2019/2020, saltsten 30 000 kr, viltpremie 50 000 kr, viltvård 5000 kr max
per lag summa 90 000 kr skickas till Jim
Gästkort, efterfrågan om Swishkonto avseende småvilt, Henrik kollar med Allan.
Ungdomsjakt, representant från Jägareförbundet önskar ordna ungdomsjakt på
klubbens marker, därmed låna några rutor, inför nästa jaktår. Gäller räv, hare och
vildsvinsjakt.
Björnjägaren, till dags bildande av kronviltsområde. Avskjutningsförslag 3 hjortar 3
hindar och 6 kalvar.
Kretsmöte 14/2, blänkare läggs ut på Facebook.
11. Rovdjur.
Ej klart om jakt ännu avseende lodjur p g a överklagande av beslut. Blir det jakt
läggs det ut info på hemsidan och facebook. Vargrevir är konstaterat i Rockesholm,
Rombohöjden, Norrsjö och Villingsberg.
12. Övrigt.
Stadgeförslag genomgås återigen. Josefine skickar ut till styrelsen
13. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte är den 2019-03-21, klockan 17:00, Fricwelds lokaler. Förslag på
Årsmöte, 25 april i Fredriksberg, Folkets hus kl 19:00, varav styrelsemöte 17:00
14. Mötet avslutat.
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

------------------------------Josefine Ahlbäck sekreterare

------------------------------Justerare Jonas Westberg

-------------------------------Thomas Olsson mötesordförande

