STYRELSEPROTKOLL
Fört vid styrelsemöte för Hellefors Jaktskytteklubb 2021-03-02, möteslokal
Folkets Hus, Hällefors.
Närvarande: Thomas Olsson, Allan Myrtenkvist, Christer Bergström, Juhani
Dahlbacka, Mikael Ericsson, Lars-Erik Göransson samt Jonas Westberg
Ej närvarande; Christer Rådström, Lisa Danielsson
1. Mötesordförande Thomas Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet
för öppnat. Till sekreterare för mötet valdes Juhani Dahlbacka.
2. Justerare Allan Myrtenkvist.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Kassörsrollen/bokföring
Samtliga arvoden är betalda. Saldon från skjutbanor samt intäkter från gästkort är
samlat på huvudkontot vilket ger oss en samlad bild av klubbens ekonomi.
Intäkter till skjutbanan i Fredriksberg var felaktig, är nu justerad.
6. Ekonomi
Föreningen har en god likviditet.
Juhani presenterade ett förslag på en ”räknesnurra” för att enkelt kunna ta fram
medlemsavgifterna baserad kostnader/intäkter och medlemsantal. ”Räknesnurran”
skickas ut till övriga styrelseledamöter.
Medlemmarna kategoriseras i två kategorier, älgjägare samt småviltjägare och
styrelsens förslag på medlemsavgifter för jaktåret 2021 - 2022 är
4000:- för småviltjägare
2000:- för älgjägare
I avgiften ingår medlemskap i Svenska Jägareförbundet men där medlemmen
även ges möjlighet att avsäga sig tidningen Svensk Jakt vilket då reducerar
medlemsavgiften med tidningskostnaden.
Medlemslistor med kolumner för val av kategori samt avsägning av tidning kommer
att skickas ut till lagen.

7. Motionen
Lars-Erik jobbar vidare med frågan i arbetsgruppen men i dagsläget inget nytt att
förtälja
8. Arrenden
De föreslagna medlemsavgifterna och kategoriseringen delges medlemmarna via
älgjaktslagen. Thomas söker en tidplan för genomförandet av StoraEnso.
9. Jaktskytteavdelningen
Ammunitionslistor och ekonomiska saldon är hanterade och klara.
Skjutbanan i Fredriksberg skall besiktigas till sommaren, tidpunkt och bemanning
för detta anslås senare.
10. Småviltsavdelningen
Avdelningen har en lugnare period. Fortfarande fungerar inte inrapporteringen av
jaktdagar och avskjutning enligt de bestämmelser som klubben stiftat. Vissa har
problem med inrapporteringen. Hittills har 3109 jaktdagar utförts på klubbens
marker, uppgifter om avskjutning finns på hemsidan.
11. It, facebook och hemsida
Antalet medlemmar ökar något i FaceBook gruppen, för övrigt inget nytt att
förtälja.
12. Rovdjur
Allmän diskussion om påbörjad jakt på lodjur, svårigheterna med jakten pga brist
på spårsnö. Inga observationer på lodjur rapporterade.
13. Övrigt
Info om kommande årsmöte läggs ut på hemsidan, med även info och
uppmaning till att sända in motioner till årsmötet.
Kallelse till årsmötet, fysiskt eller digitalt, meddelas på hemsidan, facebook eller mail
14. Tid för nästa möte
Nästa styrelsemöte planerat till 29/3 kl 18.00. Plats Folkets hus
Årsmöte är preliminärt planerat till den 27/4 kl 19.00 med styrelsemöte innan
kl 17.00
15. Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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

----------------------------------Allan Myrtenkvist justerare

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

