STYRELSEPROTOKOLL

Fört vid styrelsemöte för Hellefors Jaktskytteklubb 2020-03-09, möteslokal Folkets
Hus.
Närvarande: Thomas Olsson, Christer Bergström, Allan Myrtenkvist, Jonas Westberg,
Christer Rådström, Stig-Owe Jansson och Juhani Dahlbacka.
Inbjuden Jörgen Steffansson Stora Enso
Ej närvarande: Mikael Pulkkinen, Olof Klingnéus, Josefine Ahlbäck, Kent Hjul samt
Lars Book
1. Mötesordförande Thomas Olsson hälsade välkomna och förklarade
styrelsemötet för öppnat. Speciellt välkomnades Jörgen Steffansson från
Stora Enso skog, och mötet inleds med en kort presentation av
mötesdeltagare.
2. Styrelsen har bjudit in Jörgen Steffansson för en diskussion kring den
situation som Hellefors Jaktskytteklubb befinner sig i med arrende- och
medlemsfrågor. Frågeställningen är, Kan Stora Enso marknadsföra klubben
och medverka till att öka medlemsantalet.
Förslag: att länk till Hellefors Jaktskytteklubb finns i Jaktrapport under lediga
platser. Jörgen och Allan jobbar vidare med detta.
Allmän diskussion om arrenden.
Kaffe och smörgås innan Jörgen lämnar oss.
Kvällen fortsätter med ordinarie styrelsmöte
3. Val av sekreterare för mötet Juhani Dahlbacka och justerare Allan Myrtenkvist
4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna
6. Arrenden
Ett arrendeförslag från Länsstyrelsen ang Lokadalen har mottagits, areal 421
Ha. Styrelsen godkänner förslaget och Thomas kontaktar Länsstyrelsen för
avtal.
Ett kravbelopp på 270:- har inkommit från HT skogar, beslutades att betala.
7. Valberedning
Representanter från valberedningen medverkade inte på mötet men
valberedningens arbete fortskrider med en viss optimism.
8. Jaktskytteavdelningen
Stängt för säsongen. Diskussion om åtgärder vid skjutbanan såsom
upprustning av paviljongen och förlängning av inskjutningsbanan.
Förslag att paviljongens upprustning kan ske som dagsverken.
9. Ekonomi
Kassören medverkade inte på mötet men ekonomin är god. Arvoden och
reseräkningar är betalda.
10. IT,Hemsida och Facebook
Allan kontaktar Jörgen Steffansson för att länka Hfs Jaktskytteklubbs hemsida
till Jaktrapport.
Kontaktuppgifter för Älvsjöhyttan och Älvsjöheden är felaktiga på hemsidan,
skall korrigeras.
11. Småvilt
Christer Bergström presenterade avskjutningsstatistik där stora differenser
finns mellan avskjutningsmål och verklig avskjutning.
Antal jaktdagar i paritet med jaktåret 2018-2019 t.om något högre
Problem med återrapporteringen från jakt och jaktens resultat.
En förfrågan från Sven-Inge Runqvist har inkommit avseende en
foderspridare och foder för vildsvinsåtel. Beslut att klubben bekostar detta,
Jonas kontaktar Sven-Inge.
Christer Bergström ansvarar för ”småviltlagets” viltvårdsdagsverken.
12. Rovdjur.
Avskjutningskvoten på lodjur är fylld i Örebro Län (7 djur), dock inget lodjur
skjutet på klubbens marker.
Skyddsjakten på varg fick avslag där en överklagan skickats in från Hfs
jaktskytteklubb tillsammans med kretsen

13. Årsmöte.
Årsmöte föreslås till den 23/4 kl 19.00 i Hällefors Folkets Hus. Styrelsemöte
innan årsmöte med början kl 17.00
Kallelse till årsmöte utförs av Jonas och Josefine. Mailutskick med hjälp av
jaktrapports funktion massutskick.
Kallelse till årsmöte med påminnelse om att motioner skall skickas in till
styrelsen innan den 2/4 läggs ut på hemsidan.
Nästa ordinarie styrelsemöte den 6/4 kl 18.00, Folkets Hus Hällefors
14. Mötet avslutas
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Juhani Dahlbacka sekreterare

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

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

