Protokoll styrelsemöte Äppelbo Östra VVO 190506

Närvarande: Tom Björns, Lars Bång, Lars Larsson, Leif Hed, Jessica Geidnert

1. Mötet öppnas

2. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lars Bång och Lars Larsson
3. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
Ang älginventeringen som omnämndes i förra protokollet på Malung/Venjans
område så hölls ett möte där förklaringar kom till utkastet om var svårläst på förra
mötet. Rapporten blev tydlig då och resultatet var inte uppseendeväckande men
heller inte betryggande bestånd.
Ang uppdatering av markägarregistret så har det inte inkommit några nya uppgifter.
Ang frågan till jordägarna har inte några nya uppgifter tillkommit.
Angående kassan så ser det ok ut. Redovisas på årsmötet.

4. Jakträttsavtal
Ordförande informerade:
Brev har inkommit från BillerudKorsnäs som sammanfattat säger att: ”Med
anledning av ägarförändringar i markinnehavet sade BillerudKorsnäs upp alla
jaktavtal under hösten 2018…”. ”För viltvårdsområden kommer samtliga jägare med
jakträttsbevis att erbjudas nya avtal….” ”Nya avtal beräknas skickas ut till
sommaren…”

5. Älgförvaltningsplan Malung Östra/Skötselplan Järna NV ÄSO
Älgförvaltningsplanen för Malung Östra är godkänd. Skötselplan för det området är
inskickad men skall revideras till nästa år då styrelsen för området var oenig i frågan
om målsättningen för kalvavskjutningen.

6. Övriga frågor
• Bidrag – frågan har kommit från Annika Matthed som erbjöd föreningen att
delta i en föreläsning om vilka bidrag som finns tillgängliga att söka. Om flera
föreningar vill ha dit föreläsaren så kan man dela på kostnaden för
föreläsningen. Styrelsen diskuterade erbjudandet med beslutade att avstå.
• GDPR: Ett dokument har sammanställts som redovisar vilka personuppgifter
föreningen innehar, vad de används till, hur de förvaras samt åtgärdsplan vid
förlust av registret.
• Årsmötets datum sattes till lördagen den 29 juni kl 16.00. Styrelsen träffas
15:00
7. Nästa möte
3 juni kl 17:00 i Rågsvedens bystuga. Förberedande för årsmöte.

8. Mötet avslutas

Leif Hed, Ordförande

Jessica Geidnert, sekreterare

Justeras:

Lars Bång

Lars Larsson

