Styrelsemöte med JFB 7 mars 2019 Jägarstallet Sjöarp
Protokoll nr2 2019
Närvarande: Linda Mattisson-Olsson, Veronica Kruuse, Kent Löving, Karin Stockman, Eve Knutsson,
Carl-Douglas Lundgren, Magnus Carlsson och Janne Tumelius.

1. Mötets öppnande
Ordförande Linda hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Val av justerare
Veronika Kruuse valdes till justerare
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
4. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll från 11/2 blev uppläst och godkänt.
5. Ekonomi
Inget
6.
7. Arbetsgrupper
Hund
Styrelsen överlåter till hundgruppen att skriva överenskommelsen (kontrakt). Veronica har
varit på möte med LF Skåne. Nytt möte planeras med hundinstruktörer i Blekinge.
Budget
Budgeten för 2019 genomgicks.
Verksamhetsplan
Presentation av verksamhetsplan för 2019.
8. Årsstämman
Genomgång av verksamhetsberättelsen. (Inga motioner).
Linda och Veronica ska ordna eftersökspriser och gravyr.
Revisionsberättelsen och valberedningens förslag presenteras på stämman.
9. Stadgar
Förslag på stadgeändringarna skickas ut till kretsarna även motläggnings dokumenten
10. Kronvilts projekt Sydost
Lars Olnäs och Per Arne Olsson har lyft frågan om överlämning av projektet till
jägareförbundet (Jesper Einarsson). Karin och Linda ska komma överens om ett datum för
mötet.

11. VFD
Viltförvaltningsdelegationen har möte 19/3. Representanter (Linda och Karin).
12. Provledare BSV-JVK
Mörrums jaktskytteklubb begärt att få utbilda provledare men meddelats från utbildare att
det finns hinder med hänvisning till ålder. Styrelsen konstaterar att ingen i styrelsen vidtalats
i ärendet tidigare. Länsföreningens styrelse anser att det inte bör finnas något generellt
stopp, med anledning av ålder, för när man kan åta sig uppdrag som provledare.
Beslut angående provledarskap måste fattas med anledning av karaktär, kompetens och
person. Styrelsen beslutade att i det fall Mörrums JSK fortfarande vill utbilda aktuell person
till provledare möter det inga hinder då personen i fråga är väl lämpad för uppdraget.
13. Blekinge Arkivet
Kallelse till Årsmöte 28/3. Carl Douglas åker.
14. Övriga frågor
Utbildning. Media och skrivarutbildning 2 dagar i Skedhult. Mån, Tis. 6-7 maj, sista anmälan
20/4. (KG/Kent). Kretsbidragen och redovisning till stämman hanteras av Carl Douglas.
15. Nästa möte/fika ansvarig
10 april 7 mars 18,30 Sjöarp/Susanne
16. Mötet avslutades

Ordförande
Linda Mattisson-Olsson

Sekreterare
Janne Tumelius

Justerare
Veronika Kruuse

