STYRELSEPROTOKOLL

Fört vid styrelsemöte för Hellefors Jaktskytteklubb 2019-05-15, möteslokal Fricweld
lokal, Hällefors.
Närvarande: Thomas Olsson, Henrik Runqvist, Jonas Westberg, Allan Myrtenkvist,
Stig-Owe Jansson Christer Rådström, Olof Klingneus, Juhani Dahlbacka och Josefine
Ahlbäck.
Ej närvarande: Mikael Pulkkinen
1. Mötesordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
för öppnat.
2. Justerare Allan Myrtenkvist.
3. Dagordningen godkändes.
4. Konstituering
5. Föregående protokoll.
6. Arrenden
Thomas har träffat Per Olsson t f VD för Hällefors Tierps Skogar (HT skogar).
Brev har skickats ut till jaktlagen från HT skogar. Jaktskytteklubben
sammankallar alla ordförande som berörs i dessa skogar. Älgjaktslagen
kommer att betala älgjakt som tidigare. Kron och björn skall ligga i
älgjaktsavtalen. Första avtalet gäller 360 dagar från 1 juli, likställt med Stora
Enso Skog. Efter den perioden förlängs det 1 år rullande med 6 månaders
uppsägningstid. Ordförandemöte angående arrendenivåer för älgjakt sker den
23 maj kl 18:00 Folkets hus Hällefors.
7. Jaktskytteavdelningen.
Båda drivlinorna är monterade och klara. Återstående är att Fredriksberg skall
gräva ner kabeln. Skjutprogram och jourlistor läggs ut på hemsidan.

Ammunition är beställd. Rådjursbanan i Hällefors kommer att bli klar i början
på juni.
8. Ekonomi.
Olof har övertagit uppdraget från Jim. Thomas berättade om det ekonomiska
läget. Osäkert kring avgifter i o m arrenden. Påminnelser om att medlemslistor
skall skickas in. Olof ser över budget-förslaget. Framåt önskas om en
redogörelse på vad som hänt och möjligheter framåt.
9. IT, Facebook och hemsida.
Text på hemsidan och facebook om hur det går i fastighetsaffären. Varje
styrelsemedlem skall ha varsin mailadress.
10. Småvilt.
Viltfoder kommer fakturor in för. Faktura för saltstenar har kommit. Saltstenar
är hämtade i Fredriksberg. Finns lite kvar i Hällefors. Bestämmelser skickas ut
till styrelsen.
11. Rovdjur.
Varg, en valpkull kommer i Rockesholm. Reviren börjar bli större i storlek.
12. Övrigt.
Bestämmelser och stadgar, kommer i fortsatt att bli egen rekrytering, ändring
behövs göras i stadgarna §4, där det ej står älgjaktslag. Kan ej göras förrän
på höstmötet, att ta upp åter nästa möte. Avgift för småvilt, bör funderas på
inför nästa möte. Förslag om att trycka bestämmelserna som de ser ut idag,
för att sen revidera dem. Vi behöver uppgifter om hur mycket det kommer att
kosta att trycka upp dem. Josefine kontaktar Mikael för tips om tryckeri.
14. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte är den 2019-06-10, klockan 17:30, Älvsjöhyttan. Följt av
jaktledarmöte klockan 19:00.
15. Mötet avslutat.
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

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

------------------------------Justerare Allan Myrtenkvist

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

