STYRELSEPROTOKOLL

Fört vid styrelsemöte för Hellefors Jaktskytteklubb 2019-08-14, möteslokal Folkets
hus, Hällefors.
Närvarande: Thomas Olsson, Mikael Pulkkinen, Jonas Westberg, Christer Rådström,
Josefine Ahlbäck, Juhani Dahlbacka, Allan Myrtenkvist, Sven-Inge Runqvist var med
en stund angående jubileumsskriften.
Ej närvarande: Stig-Owe Jansson, Olof Klingnéus,
1. Mötesordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
för öppnat.
2. Justerare Allan Myrtenkvist.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll.
Billerud Sociala Fond, inget nytt besked. Jonas kontrollerar att Billerud har
fått papperna och att vi får bidrag. Thomas har tagit kontakt med SES och
fått ett förslag om rabatter. Även ställt frågan om vi kan ha liknande upplägg
som HT Skogar att betala 90% för arrende nu och resterande i november.
5. Jubileumskrift. Sven-Inge önskar att inte vara sammankallande, Juhani
Dahlbacka tar över som sammankallande.
6. Arrenden
Har varit låg aktivitet. Lokas mark som berör HT Skogar är ej kvar gällande
älgjakt i dagsläget, HT Skogar tog tillbaka marken med tanke att arrendera till
ett annat jaktlag. Thomas har varit i kontakt med en av de nya sökande
arrendatorn angående ”övrigt vilt”. I dagsläget har vi inget besked.
Ulriksberg, önskar en förklaring till ökade medlemsavgifter. Thomas har svarat
laget i fråga.
7. Jaktskytteavdelningen.
Älgbanan i Hällefors, angående stopp, frekvensfel. Jonas undersöker och har

kontakt med tillverkarna för åtgärd. KM i trapp, gav noll deltagare, Allan var
på plats på banan tills att anmälan gick ut. Rådjursbanan är besiktigad och
klar.
8. Ekonomi.
Lagen har fakturerat småviltsarrenden. Alla har återkopplat att de har fått.
Fyra lag har betalat. Kassan idag är 850 000 kronor.
Småviltslaget: 4 personer har betalt medlemsavgift.
Medlemslistor: Idag oklar medlemslista. Medlemslistor samlas in till Olof.
Därefter görs en medlemslista efter det.
9. IT, Facebook och hemsida.
Allan visade hemsidan. Har redigerat i småviltsjakt-fliken. Att lägga upp
dokument på hemsidan är omständligt, dokument försvinner beroende på hur
man lägger upp dem. Facebook, Allan visade senaste aktivitet i flödet.
10. Småvilt.
Christer och Jonas har tillfälligt hand om småvilt. Val av småviltsansvarig sker
på höstmötet. Lite justeringar görs på hemsidan i småviltsfliken.
11. Rovdjur.
Ingen direkt aktivitet i vårat område.
12. Övrigt.
Älghundsmästerskap 28 september i Fredriksberg. BÄK arrangerar det.
Jakt på kronhjort och björn ligger inte på klubben längre, jaktinformation
angående dessa vilt kommer därmed ej ges från klubben. Numera ligger det
på älgjaktslagen.
13. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte är den 2019-09-04, klockan 18:00, Folkets hus, Hällefors.
Höstmöte, 2019-09-26, klockan 19:00 samt styrelsemöte 17:00, Folkets hus,
Hällefors.
14. Mötet avslutat.
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

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

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

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

