PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Måndagen den 15 oktober 2018 kl 19.00
Plats: Finngårdarna 1
Närvarande: Lars Larsson, Lars Nises, Lars Bång, Tom Björns, Leif Hed, Fredrik
Geidnert, Fredrik Tällberg, Åke Sjöström 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. Uppföljning av jakten
Noltjärnslaget
Hummelbergslaget
Råbergslaget

Sågenlaget

Sköt enligt tilldelning. 3 vuxna + 3 kalvar.
Sköt 2 kor + 2 tjurar + 1 kalv (2 kalvar kvar i tilldelning).
Inte sett mer än två kalvar på hela veckan.
Sköt 1 ko som kasserades med troligtvis hjärnmask samt
2 tjurar + 1 kalv. (2 kor och 2 kalvar kvar) Upplevde att
de hade mer älg än ifjol.
1 ko + 1 tjur + 1 kalvar (1 kalv kvar). Sparsamt med älg.
Sabotage av 7 torn samt skyltar borta. Tornen är
söndersågade med motorsåg på olika ställen för att göra
tornen helt obrukbara.

5. Fortsatt älgjakt under hösten/vintern
Jakten fortgår tills tilldelningen är fylld. Fri kalv kvarstår tillsvidare.
6. Sågenlagets andra stora älg sköts och såldes
Enligt beslut på protokoll innan jaktstart så lottades rätten att köpa älgen ut till
intressenter och såldes till Emil Eriksson i Hummelbergslaget.
7. Övriga frågor
• En kvarstående intressent på den älg som ska säljas när den är skjuten. Inkommer
inga fler intressenter innan älgen är skjuten så får den kvarstående intressenten
köpa den. När väl älgen är skjuten så kan man inte anmäla intresse på att köpa
den.
• Status älgfesten: Pratat med Ronny om mat. Inte hittat någon underhållning
• Slakthuset:

o Pumpen i hydrofon läcker. Översikt av tryckvakten. Fick knacka på den
för att den skulle gå igång. Kärvar. Kanske hänger ihop med den läckande
pumpen. Fredrik Geidnert och Lill-Lars ser över detta.
o Nya skrapor behövs till nästa år.
o Behöver göras armeringsjärnsbyglar att sätta fast tältramen med i backen
då den har bågnat. Leif fixar.
o Köp in Klorin för rengöring av golvet, samt högtryckstvätt med
varmvatten
o Fler handskar i stora storlekar. Dålig kvalitet på handskarna i år.
o Lampa från porten och ner för att få bättre ljus där man sågar isär älgarna
och gör ren dem.
o Jan Hed skulle titta på att ev sätta in kylaggregat.
o Ev köpa in två bordsfläktar som står inne i kylrummet och rör kring
luften.
• Jaktledarna skall inkomma med två namn var från lagen som fixar kyrkkaffe.
8. Nästa möte
Måndagen den 3 februari kl 16.00 Rågsvedens bystuga.

9. Mötet avslutas

Leif Hed, Ordförande

Jessica Geidnert, Sekreterare

Justeras:

Lars Bång

Lars Larsson

