Styrelsemöte Äppelbo Västra VVOF 2015-03-22

Närvarande Ur Styrelsen:


Ordförande: Örjan Eriksson



Kassör: Michael Vuorio



Sekreterare: Hampus Östlund



Ledamot: Lars Östlund



Supelant: Andreas Eriksson

Detta möte är tänkt som ett informations/samlings möte för alla som på ett eller
annat sätt är delaktiga i den relativt nya ”Ansvars listan”.
Tanken är som sagt att styrelsen kommer att informera hur denna lista blev till,
varför vi ville få en lista med olika uppgifter, samt hur vi tänkte när vi började
arbeta fram denna lista.
Sen ville styrelsen också att alla inblandade skulle kunna få möjlighet att göra
sin röst hörd.
Detta genom att komma med egna förslag i olika ärenden, och diskutera dessa
med andra inblandade och styrelsen.
För att mötet ska gå smidigt till så har en lista gjorts där alla punkter från
ansvarslistan finns med.
Ordningen på den listan är samma som punkterna nedan kommer att
presenteras.

1
Mötet öppnas, och Örjan hälsar alla välkomna och informerar alla om hur styrelsen har tänkt
att genomföra mötet.

2
Punkt om upprustning, och förbättring av befintliga byggnader:
Lars Östlund kommer att ta kontakt med sina medhjälpare angående bygge av ny skjutkur vid
skjutbanan.
Under 2014:års älgjakt blev det lite spekulationer i hur man skulle kunna förbättra flåning av
älgarna.
I stora drag var tanken med en förbättring att något skulle göras så man inte ska behöva kroka
om hudarna när man drar av dessa med hjälp av telfern.
På mötet diskuterades lite olika förslag hur detta skulle kunna lösas, men ett beslut tas att Lars
och resterande perssoner i gruppen ” skötsel av befintliga byggnader” kollar upp detta mer
noggrant.
Men dom vill gärna ha in olika förslag på hur man ska lösa detta på bästa sätt.
Ett beslut tas även att Sune Nilsson ansvarar i att det dras in el till foderladan vid skjutbanan.

3
Överbliven matjord från foderladan vid skjutbanan.
På mötet beslutades att Nils-Erik Nilsson ansvarar i att kvarvarande matjord, som blev över
efter schaktningen av grunden vid forderladan fraktas bort.

4
Punkt om skjutbanan:
Samuel Östlund fixar ett första hjälpen kitt och en ny obligatorisk informationslapp för att
banan ska vara godkänd. Han kollar även upp om några nya lagar angående skjutbanor har
kommit.
En vårstädning kommer även att ske, samt en överblick för andra eventuella upprustningar.

5
Punkt om slakthuset.
Vattenpumpen, som började krångla under slakt lördagen på älgjaktsveckan skall ses över och
eventuellt servas vid behov.
Åke ”Kisse” Enström har ansvarar i detta.
Två stora ”sekatörer” kommer även att köpas in. Detta för att klippa av revben på älgarna
under delnings dagen.
Örjan Eriksson, Mats Lindgren och Lars Östlund ansvarar i detta, då dessa organiserar upp
hela slaktlördagen, och även fixar med alla förberedelser till den.

6
Punkt om älgfesten:
Anna Einarsson och Gabriel Larsson går med på att även i år ta ansvar för älgfesten, om ett
beslut på årsmötet säger att en älgfest blir av.

7
Punkt om Viltvård:
Angående förvaring av viltfodret som köptes in: Gabriel Larsson tar kontakt med Lennart
Larsson om hur man skall förvara foder för bästa hållbarhet. Alternativt så kontaktas Sturk
Jocke för svar hur han förvarar sitt foder.
Viltvårdsgruppen får även i ansvar att kolla ut eventuellt nya utfodringsplatser för rådjur.

8
Ett förslag på en hagelstig kommer att tas upp på årsmötet.
Ronnie Eriksson kollar upp om ett intresse finns bland våra medlemmar för detta.
Det vill säga om folk vill ställa upp som markörer och som stations ansvariga, samt om
intresse finns bland våra medlemmar att tänkas skjuta en hagelstig.

10
Mötet avslutas.

X
Örjan Eriksson
Ordförande Äppelbo Västra VVOF

X
Hampus Östlund
Sekreterare Äppelbo Västra VVOF

