PROTOKOLL JAKT- OCH STYRELSEMÖTE ÄPPELBO
ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 23 oktober 2016 kl 16.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Leif Hed, Lars Larsson, Lars Nises, Åke Sjöström, Lars Bång,
Tom Björns och Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
3. Uppföljning älgjakten
Noltjärnslaget: 13 deltagare. Sköt två tjurar och en ko och två kalv.
Älgtillgången verkar vara lika som det varit i några år. Mycket björnspår och
avföring.
Hummelbergslaget: 23 deltagare. Sköt 3 tjurar och en ko och tre kalvar. Bra
älgtillgång.
Råbergslaget: 19 deltagare. Sköt en ko och en kalv. Upplevde att det var lite
mindre älg. Avföring efter björn.
Sågenlaget: Sköt en tjur, en ko och en kalv.

4. Slakthuset
Dränering gjord. Avvaktar offerter för tak. Leif hör av sig till Alf Brandt igen
och frågar efter offerten.
5. Övriga frågor
 Äppelbo Norra vvo har tagit över skötsel, drift av långbanan och skrivit
kontrakt med markägaren för att säkerställa banans framtid. De har haft
grävare där och ställt i ordning banan. De vill att Äppelbo Östra from
2017 betalar en årshyra på 3000:- som kommer att gå till skötsel och
underhåll av banan. Styrelsen beslutade att det ska vi göra.
 Älgfesten – jaktledarna skickar ut och stöter på för att få in svar av
jägarna. Jessica ringer jaktledarna lördag 29 okt för att få in deltagarna.
Då skall även en person från varje lag anmälas till arbetsgruppen för
festen.

Jaktledarna avvek från mötet. Mötet fortsätter med endast styrelsen i
resterande del av protokollet.
6. Genomgång av stadgar
Inför kommande tisdags (25 oktober) möte med jaktvårdskonsulent Hans
Johansson från Svenska Jägarförbundet gick styrelsen igenom stadgarna och
noterade frågor och tveksamheter vid tolkningar av stadgar.

7. Nästa möte
Söndagen 27 november 2016 kl 17.00. Styrelse i Rågsvedens bystuga.
Mötet äger rum i Rågsvedens bystuga.
9. Mötet avslutas

