STYRELSEPROTOKOLL

Fört vid styrelsemöte för Hellefors Jaktskytteklubb 2020-09-01, möteslokal Folkets
Hus.
Närvarande: Thomas Olsson, Jonas Westberg, Christer Bergström, Christer
Rådström, Allan Myrtenkvist, Mikael Eriksson, Lars-Erik Göransson, Juhani Dahlbacka.
Ej närvarande: Lisa Davidsson
1. Mötesordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
för öppnat. Sekreterare för mötet utsågs Juhani Dahlbacka
2. Justerare Allan Myrtenkvist.
3. Dagordningen godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll som justerades
5. Genomgång av planering och dagordning inför planerat årsmöte/Höstmöte
-

Som underlag användes fjolårets dagordning för årsmötet
Kallelse till årsmöte sker via mail enligt aktuell maillista samt via klubbens
hemsida och facebook
Noteringar och påminnelser om försiktighetsåtgärder i samband med
Corona anges i kallelsen. Stora salongen hyrs för årsmötet för att kunna
hålla distans
Ingen förtäring kommer att ske
Max 50 personer tillåts enligt gällande regelverk
Inga utdelningar, ex vis kråkkampanj utföres. Kontantpriser sätts in på
pristagarens konto.
Verksamhetsberättelser tas fram för klubben (Tomas), Skytteavdelningen
(Allan), Småviltavdelningen (Christer B) och Rovdjursansv (Jonas). Förslag
på klubbens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.

-

Genomgång av vilka funktionsval som gäller för årsmötet
Förslag till revisor, Sven-Inge Runqvist, revisorsuppleant Torgel Simensen.
Sven-Inge accepterat
Val av övriga funktionärer stryks från dagordningen
Frågan om klubbens medlemskap i jaktvårdsförbundet fastställs på
årsmötet då detta redan är ett faktum pga senarelagt årsmöte
Avgiften för gästjakt föreslås öka till 100:-. Förslag till årsmöte och utförs
nästkommande jaktår 2021-2022
Presentation av framkomna framtida tankar och idéer ang arrende tas upp
på årsmötet.

6. Motioner/Styrelsens svar
Genomgång av inkommen motion, digitalisering av jaktbeställningar.
Styrelsen avser tillstyrka motionen och föreslår att en arbetsgrupp tillsättes
för att ta fram underlag och kostnader inför årsmöte 2021.
Lars-Erik Göransson leder arbetsgruppen.
7. Ekonomi
Klubben har god likviditet och fakturor betalas löpande av Thomas. Kontanta
medel från bl.a ammunitionsförsäljning tillkommer.
Ambitionen är att ev framtida höjning av arrendekostnaden kan tas med
”eget kapital” beroende på storlek
Många nya medlemmar som sökt till ”småviltlaget”, laget består i dagsläget
av ca 30 medlemmar.
Rabatter för yngre medlemmar är betalda till vissa lag men en del saknas
kontouppgifter, tas upp på årsmötet

8. Arrenden
Förfallen arrendefaktura betalas omgående, avser mark Dybeck. Kostnad
1500:- Fakturan förfallen pga felaktigt skickad. Förtydligande av
fakturaadress delges markägaren.
Arrendefaktura för mark, Hökfallet Stora Låsen, saknas. Belopp på 1000:betalas omg.
Därmed är samtliga arrenden betalda.
9. Jaktskytteavdelningen
Skjutbanor stängda för säsongen. Dålig uppslutning på skjutbanorna.
Jägareförbundet har hyrt skjutbanan i Hällefors för en Jaktledarutbildning,
faktureras så snart som möjligt

10. Småviltavdelningen
Rapporter för Juli månad saknas från en del lag, för övrigt en lugn period.
Önskemål från bl.a Ludvika kommun om att stänga av norra delen på ruta
1309 har inkommit, mycket folk i området pga vandringsleder och närheten
till Fredriksberg. Diskussionen tas upp med ansvarig jaktledare vid årsmötet
Frågan om tillåtet antal råbockar som medlem får skjuta har inkommit.
Styrelsen hänvisar till pkt 12 i ”Stadgar och Bestämmelser” gällande från
2019-10-10
”12. För råbocksjakt i Augusti/September gäller följande: 40% av det antal
rådjur som beräknas skjutas på aktuellt småviltsområde får skjutas under
bockjakten”
Dvs. ingen begränsning på antal bockar/medlem
Följande punkter fick strykas pga tidsbrist
IT, facebook och hemsida
Rovdjur
Övrigt
11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 2020-09-17, klockan 17:00, Folkets Hus.
Styrelsemöte innan årsmötet kl 19.00
12. Avslut
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

------------------------------Juhani Dahlbacka sekreterare

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

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

