Styrelsemöte JFB 14 januari 2021 webb baserat

Protokoll nr 15 2021
Närvarande: Linda Mattisson-Olsson, CD Lundgren Kent Löving, KG Bergqvist, Jessica
Svensson, Gert-Ove Åkesson, Karin Stoeckmann Gert-Ove Åkesson, Caroline Lindheimer,
Hampus Nilsson, Göran Blomberg, Icke närvarande: Anders Ågren, Michael Holst, Susanne
Kiöv, Magnus Carlsson

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Val av justerare
Hampus Nilsson valdes till justerare
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll
Genomgicks och godkändes
5. Ekonomi
Arbetsgivardeklaration inlämnade. Översyn av ansluten bank skall genomföras
6. Arbetsgrupper
Medlemsökning sedan juli 190 personer i Länsföreningen.
Trenden går långsamt uppåt.
Ungdomsjakt i Svängsta genomfördes i december med fyra ungdomar. Reportage
skickat till Svensk Jakt
Karin/Caroline deltagit i uppstartsmöte ”unga jägare” med Kronoberg den 10 dec
Ungdoms skytte planeras till den 24 april kl 9-16
Övningsskytte och trofé mätning för medlemmarna förslag på tidpunkt tas vid nästa
styrelsemöte
7. Valberedning
Gav information inför valen till årsstämman
8. Rapport möte Viltvårdsfond
Informationsmöte genomförd. Upphandling skall göras mot viltövervakning, klövvilt
och NVR
Höjd jaktkorts avgift

9. Lodjurskampen
Inventeringsperiod under 1 oktober-28 februari
Information om hur och varför man skall rapporterar lodjurs observationer.
Webb utbildning för våra spårtolkar under våren
10. Årsstämman
Bokföring skall lämnas in senast i början på februari
Styrelse lägger förslag till årsstämman att Verksamhetberättelsen skall i framtiden
inlämnas i månadsskiftet feb/mars
Styrelsen beslutade att till nästa styrelsemöte prova Teams som media
11. ÄFO Öst
Två avhopp från jägarsidan. Nya representanter måste tillsättas under året
12. Protokoll
Styrelsen beslutade att styrelsen protokollen skall nummereras med start på
konstituerade möte som nr 1 osv
13. Övriga frågor
ASF. CD vill att styrelsen går in på Länsstyrelsen Kalmars kalender 27 januari
föreläsning hantering ASF, sista anmälningsdag 22 januari.
Karin informerade om:
26/1 möte digitalt om fältvilt demo gård (Stensnäs/Olsäng) (Hampus)
Remiss om utfodring av klövvilt.
Remiss om småskalig försäljning av vildsvinskött
Remiss hundträning i hägn
Remiss om licensjakt på säl
14. Nästa möte fika ansvarig
11 februari kl. 18.00 på webben (Teams)
15. Mötet avslutades
Ordförand tackade för visat intresse och avslutade mötet

Ordförande
Linda Mattisson-Olsson

Sekreterare
KG Bergqvist

Justerare
Hampus Nilsson

