
 
Styrelsemöte JFB på webben 16 september 2021  

Protokoll nr 7  

Närvarande: Linda Mattisson-Olsson, CD Lundgren Kent Löving, Jessica Svensson, 
Hampus Nilsson, Per Olsson, Per Enberg 
Icke närvarande: Göran Blomberg, Karin Stoeckmann. KG Bergqvist, Michael Holst, 
Magnus Carlsson, 

 
1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Val av justeringsperson 

Hampus Nilsson valdes till justerare 
 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

4. Föregående protokolls godkännande 

Genomgicks och godkändes 

5. Ekonomi 
 

6. Arbetsgrupper 

* Skytte 
Ordna träningstillfällen med anledning 

  - Ordna träningstillfällen med anledning av nya termiska sikten - mörkerskjutning.     

Kontakt skjutbanor bordlades till nästa möte. 

Arbetet med skyttesimulator pågår 

 

* Ungdom 

  - Aktivitet, preliminärt till slutet av april 

  - Lokalen,  

      * toalettpris 35 000 kr, inget beslut  

      * boka dag för städning och målning, preliminärt 30 oktober kl. 10–16  

  - Räv lock - inbjudan super text till unga jägare gruppen FB, preliminärt februari 

2022   

 

* Viltdata 

- Just nu 41% Att göra: Ringa Karlskrona samt Ronneby S. Dela upp arbetet. Fråga         

via super text vilka som googlar tfn nummer och vilka som ska ringa. 

 

* Vildsvin 

  - Handlingsplan vildsvin 

    Bordläggs 



* Fältvilt 

    Fältviltsdag genomförd, ca tio deltagare 

 

* Rovdjur 

 - Möte inför inventeringssäsongen – LST, Linda och Karin 

 - Möte inför inventeringssäsongen - Spårtolkar/rovdjursansvariga 4 okt kl. 1800       

preliminärt i folketshus B-Hoby 

 - Drive om att rapportera bättre, instruktion på viltdata om Scandobs 

 - Kameror för inventering till spårtolkarna finns och skall lånas ut till tolkarna efter 

utbildning 

 

* Info & Opinion 

  - Nyhetsbrev - Fallfrukt: vildsvin, Viltdata, Scandobs, fågel, mindre rovdjur 

   
7. Situationen i förbundet  

Linda informerade 

8. Regionsråd 27/28 september 
Punkter att ta upp älgförvaltning, vårbock, ejder, fördelning arbetstid tjänstemän 

 och förtroendevalda  

9. Referensgrupp mejl 
      Mejl skickats till de medlemmar som vi har adress till 
 
10. Frågestund – Uppföljning kretsar/medlemmar -datum 

På teams 30 sept. kl. 1800 
 

11. Flerartsförvaltning föreläsning        
18 nov kl. 1830 Bräkne-Hoby hembygdsgård, ansvarig K-G 

 
12. Övriga frågor 

Erbjudande till rovdjursansvariga om digital utbildning i kamerainventering lodjur 
Information om VFD 
Kent och Hampus kollar upp giveaways, keps, nyckel band, isskrapa, även till barnen 
Info om släpkärran och dess innehåll 
Beslutades att köpa två klisterdekaler till kärran 
Peo informerade om jaktmark för marklösa. 
Adressen är Ronnebyjaktochsportskytteklubb.se/jakt. 
 

13. Nästa möte 

2021-10-21 kl. 18.30 Sjöarp, fika K-G 

14. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

      Ordförande   Sekreterare   Justerare 

Linda Mattisson-Olsson Kent Löving  Hampus Nilsson 



 


