Jägareförbundet Blekinge
Protokoll för styrelsen i Jägareförbundet Blekinge
Dag 2017-10-05 nr 5 Jägarstallet Sjöarp
Närvarande Peter Nilsson,Stefan Olsson,Eve Knutsson,Roger Karlsson Rosenquist,
Karl-Gunnar Bergqvist,Karin Stoeckmann,Kent Löving,Magnus Carlsson,
Carl-Douglas Lundgren.
§ 56 Mötets öppnande
Ordförande Peter Nilsson öppnade mötet.
§ 57 Val av justerare
Till justerare utsågs Karl-Gunnar Bergqvist.
§ 58 Faställande av dagordningen
Dagordningen kunde godkännas.
§ 59 Genomgång av föregående protokoll
Roger Karlsson Rosenquist gick igenom tidigare protokoll ang beslut mm.
§ 60 Ekonomi
Peter Nilsson och Susanne Ottosson Köiv kan nu sköta bankärenden var för sig.
Ett swischkonto för länsföreningen är iordningställt,men vid medlemsvärvning skall Svenska
Jägareförbundets swisch användas.
§ 61 Jakten på framtiden
Andra träffen för jakten på framtiden med workshop planerades,datum bestämdes till 15/11.
Inbjudan kommer att skickas ut till kretsarna att deltaga med minst 2 deltagare samt hela
länsföreningens styrelse.Eve Knutsson ordnar med lokalen ev på lantbruksskolan.
§ 62 Jägarskolorna
Studifrämjandet har två jägarskolor igång en på F 17 samt Stegeryd dessa skall besökas för att
informera om Svenska Jägareförbundet.Karl-Gunnar Bergquist kommer att göra besök på F17.
John Nilsson kunde åka till Stegeryd.Kontakt skulle även göras med vuxenskolan samt ABF.
§ 63 Äfon Nomineringar
Till våra tre älgförvaltningsområden i Blekinge skall det tillsättas nya representanter från jägarsidan
dessa väljs på tre år.Nomineringarna för äfo väst samt öst blir sittande,äfo mitt får ett nytt namn
Carl-Douglas Lundgren.Peter Nilsson meddelar detta till länsstyrelsen.
§ 64 Arne Andreasons fond
Styrelsen beslutade sätta in 500 kr till hjärt och lungfonden för Arne Andreasson.
§ 65 Fallvilt Germund Eriksson
Vi har idag inte ett fungerande system för provtagning av fallvilt samt vid avlivning av skadade
djur.I Kalmar län finns speciellt utbildade personer som åker ut och gör detta.
Germund Eriksson som håller i detta,kommer gärna hit och informerar om hur det går till i Kalmar.

§ 66 Arbetsgrupper
Karl-Gunnar Berqvist informerade om kommande möte den 11/10 då samtliga vildsvinsansvariga
från kretsarna samlas.
§ 67 Övriga ärenden
Kretsmötet beslutades att avhållas den 2/11 i lantbruksskolans lokaler Bräkne Hoby,Eve Knutsson
ordnar med lokalen.Eriksberg Julmarknad den 16-17 December här behövs bemanning minst 4 st
per dag utskick till kretsarna görs Eve kollar upp utrustning samt har kontakt med Eriksberg.
En ny älgpolicy skall tas fram och regionrådet sydost vill få förslag/ nominering på en person,
styrelsen valde Carl-Douglas Lundgren till detta. Peter Nilsson informerade om det senaste turerna
ang bokföringen för 2015 -2016 de efterlysta Sie-4 filerna från tidigare skattemästare Eva Lilja har
till detta styrelsemöte fortfarande inte inkommit trots upprepade påminnelser.
§ 68 Nästa möte/ansvarig fika
Nästa styrelsemöte bestämdes till Onsdag 6/12 Jägarstallet 18 30 Linda Mattisson-Olsson blir
fikaansvarig.
§ 69 Mötesavslut
Ordförande Peter Nilsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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