DIGITALT BOKNINGSSYSTEM FÖR SMÅVILTSJAKT

Hej Jägare i Hellefors Jaktskytteklubb.
På årsmötet 2020 fanns en motion om att klubben skulle utreda möjligheterna till ett digitalt
bokningssystem. Motionen bifölls och en arbetsgrupp tillsattes.
Arbetsgruppen började med att skapa en kravprofil, hur vi ville att systemet skulle vara utformat.
Denna kravprofil skickades ut till 4 företag som skulle kunna tänka sig vara intresserade.
Valet föll på Easy Hunt. Motiv: Billigast, samt att dom kommer utveckla systemet efter hand där vi
har en hel del att säga till om. Vi har inte låst oss vid några utvecklingskostnader.

Varför ska vi skaffa ett digitalt bokningssystem?
Syftet är i första hand att för den enskilde medlemmen erbjuda ett enklare, smidigare sätt som
genererar fler jakttillfällen.
Ett exempel hämtat från motionen:
Om vi tänker oss en vanlig dag i mitten av april, andan faller på och man skulle vilja ut på kvällen för
lite bäverjakt (samma kväll). Detta är idag alltså inte möjligt då man inte kan boka mark förrän
tidigast 18.00. Då kanske man redan vill vara på pass och dessutom kanske man har långt att åka till
marken. Jag tror ingen åker ut i förväg på vinst och förlust för att boka på plats.
I ett sånt fall skulle man med hjälp av ett digitalt bokningssystem kunna boka sin mark och ge sig ut
på jakt samma kväll.

Vad händer nu?
Easy Hunt håller på för fullt med utveckling av systemet, vi är med och testar och tycker.
Detta brev är en första information.
Inom kort kommer det att finnas en demo film på youtube, vi kommer att meddela jaktlagen samt
lägga ut en länk på klubbens hemsida när den är klar.
Tanken är att vi kommande jaktsäsong ska prova bokningssystemet på ett begränsat antal områden.
Om ditt jaktlag är intresserad av att vara provområde, skicka ett mail till
helleforsjsk.sekreteraren@gmail.com och anmäl intresse senast 10/6.
Mer detaljer om hur provningen kommer att gå till, vilka som har möjlighet att prova osv,
återkommer vi med senast i början på augusti.
Beslut om Hellefors Jaktskytteklubb ska börja använda bokningssystemet kommer att tas på
årsmötet 2022 och om mötet röstar ja så börjar vi använda det fullt ut till jaktsäsongen 2022/23.
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Om vi ska börja använda bokningssystemet kommer det att krävas att vi ändrar i stadgarna. Nedan
ser ni ett förslag på ändringar av punkt 5 och 7.
Texten är lite omskriven men det gulmarkerade är det som är ändrat.
5. Beställning av önskat småviltsområde sker i det digitala bokningssystemet eller via telefon med
småviltsjaktledare om man saknar egen möjlighet att boka digitalt.
Bokning får ske tidigast kl. 18:00, tre dagar före tilltänkt jakt. Lördag och/eller söndagsjakt får dock
bokas på onsdag.
Bokning via telefon hos småviltsjaktledare får göras varje dag mellan kl 18:00-21:00, dock ej lördagar,
julafton och nyårsafton.
Medlem får agera ombud åt medlem som saknar möjlighet att boka jakt digitalt.
Dubbelbeställning av småviltområden för jakt samma dag får ej ske.
Jakt får påbörjas tidigast 1 timme efter genomförd bokning.
Bäverjakt kan punktbeställas via småviltsjaktledaren.
Älghundsträning ska ske inom det område där medlemmen jagar älg. Medlem är skyldig att följa
småviltsjaktledarens anvisning. Småviltsjaktledaren har rätt att först välja småviltsområde.

7. Rapportering ska göras senast dagen efter bokad jakt, oavsett om jakt ägt rum eller ej.
Rapportering sker i det digitala bokningssystemet.
Om man bokat via telefon då rapporterar man via telefon eller rapportkort.
Ny bokning kan inte göras förrän genomförda jaktdagar är rapporterade.

Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas på Årsmötet samt Höstmötet.
Vid behov kommer vi att gå ut med ytterligare information via jaktlagen samt på Hellefors
Jakskytteklubbs hemsida eller som nu via jaktrapport.

Arbetsgruppen: Lars-Erik Göransson, Glenn Resare, Emil Grip och Håkan Grip.

