PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 18 mars 2018 kl 19.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Lars Larsson, Lars Bång, Anders Stolpe, Tom Björns, Leif Hed och Jessica
Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lars Larsson och Lars Bång
3. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Genomgång av styrelseåtaganden från årsmötesprotokollet
En skriftlig förfrågan skickades ut omedelbart efter mötet den 5 mars enligt uppdraget
som gavs till styrelsen på årsmötet:
”Ställa frågan till de markägare som ev har jakträtter att upplåta om de är intresserade att
få sina kontaktuppgifter utlämnande till de som söker jakträtter”
Styrelsen bad att få ett svar på förfrågan senast 16 mars för att hinna förmedla eventuella
kontakter i tid, men inget svar har mottagits av styrelsen. Därmed har styrelsen slutfört
uppdraget.
Dagens protokoll skall skickas ut till jaktledarna med uppdrag till dem att informera
berörda lagmedlemmarna om detta resultat.
5. Älgskyttebanan
• Tom har mottagit faktura på vagn och elverk till älgskyttebanan. Summan för
Äppelbo Östra blev 13 500:• Anders Stolpe informerade om kassabehållningen hos älgskyttebanan. I kassan
finns 3 000:-.
• Anders framförde bekymmer med att de gamla styrelsemedlemmarna i
älgskyttebanan avgick utan att nya valdes. I dagsläget finns bara en kassör -Anders
Stolpe samt en ordförande -Daniel Börjesson. Inga fler ledamöter finns. Anders
fick starta ett eget privat konto för att lösa kassörsrollen. Johan Halvarsson står som
banchef.
• Styrelsen föreslog att behålla det kontot, men att det inte behövs en egen styrelse
för älgskyttebanan. Det räcker med en banchef och en ansvarig för inköp och
älgskyttebanans kassa. Sedan kan de båda föreningarna Äppelbo Östra och
Äppelbo Norra sätta in en mindre summa pengar så att det finns för att köpa
markeringstejp, diesel och tavlor etc. Den ansvariga för kassan lämnar in en
kassaredovisning till de båda föreningarna inför årsmötena.

Banchefen och kassaansvarig kontaktar ordförande i respektive förening inför
uppgifter som behöver utföras och kallar till arbetsdagar.
Leif föreslår denna lösning för Äppelbo Norra VVO
6. Utformning av Ansökan av jakträtt och jakträttsavtal inom Äppelbo Östra VVO
Med anledning av den nya kategoriseringsordningen som beslutades om på årsmötet så
behöver det utformas nya blanketter för detta. För att få blanketterna juridiskt korrekt så
kontaktar Lars Bång jägarförbundet om hur dessa blanketter skall utformas.
7. Övriga frågor
Viltvården fortsätter i full styrka då snön är kvar. De som utför viltvården gör ett
fantastiskt bra jobb. Ytterligare pellets har köpts ut.
8. Nästa möte
Måndag 9 april kl. 19.00 i Rågsvedens bystuga
9. Mötet avslutas
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