Jägareförbundet Blekinge
Protokoll
Styrelsemöte Onsdagen 9 Augusti Sjöarp kl 18.30
Närvarande: Peter Nilsson, Kent Löving, Karin Stoeckmann, KG Bergqvist, Carl-Douglas
Lundgren, Magnus Carlsson,Linda Matttisson Olsson, Regina Kristiansson, John Nilsson
§ 29 Ordförande förklarade mötet öppnat
29 b. Linda valdes till sekreterare för mötet
§ 30 Eve valdes till att justera protokollet
§ 31 Ärenden lades till under övrigt och dagordningen fastställdes
§ 32 Torsten Jönsson begraves den 11/8 – 2017. Carl-Douglas kommer att närvara. Styrelsen
beslutade att skänka 1000 kr till Cancerfonden i Torstens minne.
§ 33 Föregående möte genomfördes som ett informationsmöte då styrelsen inte var beslutsmässig.
Sammandrag för mötet skickades ut av Roger per mail. Vår nya Jaktvårdskonsulent Karin
Stoeckmann presenterade sig och Josefin Karlsson från Studiefrämjandet informerade.
§ 34 Peter informerade om AU-möte från den 14/6. Beslut togs att alla möten slutar 22.00. Ärenden
som inte är färdigbehandlade till dess bordläggs. Arbetsgrupperna skall informera om sin
verksamhet per mail före styrelsemöten så att eventuella beslut kan tas direkt. Ett mindre möte skall
hållas med två-tre representanter från varje krets för att diskutera utveckling av kretsmöten.
§ 35 Karin Stoeckmann presenterade sig på nytt och beskrev tidigare erfarenhet liksom nuvarande
arbetsuppgifter.
§ 36 Linda sammanställer mötets synpunkter på remissen och sänder utkast per mail senast torsdag
kväll.
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§ 37 Magnus kommer hädanefter att ingå i Jägarexamensgruppen.
Regina informerade om att Skåne plötsligt och mycket sent ställt in det gemensamma LM:et i
eftersök och dessutom underlåtit att informera henne. Detta har medfört att Hundgruppen Blekinge
nu fått ta ett snabbt beslut att själva ordna LM för Blekinges ekipage. Styrelsen tillstyrkte
arrangerande av LM. Vidare blev en tänkt utbildning i Skåne ( hund 1), inställd varvid kursdeltagare
från Blekinge istället fick åka till Eksjö.
John informerar om att det finns förslag på att ordna uppsiktsjakt för ungdomar under bockjakten.
Styrelsen tillstyrker och ser lottning som ett bra sätt att dela ut platserna.
Diskussion om vem som bör ta över ansvaret för rovdjursgruppen. Frågan bordläggs till nästa möte.

Ett nytt försök att få till ett möte med NVR bör göras. AU tar kontakt.
§ 38 Ett mindre möte skall hållas någon gång under hösten, med två-tre representanter från varje
krets för att diskutera utveckling av kretsmöten. Eve tar kontakt med Naturbruk om lokal. Endast
lättare fika.
§ 39 Angående bokföringen tar Peter kontakt med revisorn för säkerhetskopia på tidigare år.
Beslut tas om att firman skall tecknas av ordförande och kassör var för sig. Dock skall alla fakturor
attesteras av ordföranden.
Lottning av vinsttagare vid simulatorskytte genomfördes samt vinnare till skjutbiograf.
Alla beslut som medför att budgeten överskrids måste vidare tas upp på styrelsemöte alternativt
föredragning via mailutskick.
§ 40 John är ansvarig för fika till nästa möte som bestämdes till den 6/9 – 2017
§ 41 Mötet förklarades avslutat
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