Jägareförbundet Blekinge
Protokoll för styrelsen i Jägareförbundet Blekinge
Dag 2017-05-18 Nr 2 Jägarstallet Sjöarp
Närvarande Carl-Douglas Lundgren,Magnus Carlsson,Kent Löving,Stefan Olsson,
Roger Karlsson-Rosenquist,Linda Matttisson-Olsson,Susanne Ottosson-Köiv,Peter
Nilsson.
§ 13 Sammanträdets öppnande
Peter Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 14 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Carl-Douglas Lundgren.
§ 15 Faställande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg på övriga ärenden.
§ 16 Genomgång av föregående protokoll
Roger Karlsson-Rosenquist gick igenom föregående protokoll.Ett tillägg fick göras på punkten
representanter för Sjöarps Jaktklubb,tidigare valdes Eve Knutsson men även John Nilsson ska stå
som representant för Jägareförbundet.Styrelsen beslöt sålunda att John också ska stå med.
§ 17 Ekonomi Skattemästare
Susanne Ottosson-Kiöv presenterade sig uppväxt i Torhamn utbildad till undersköterska men bytte
till att jobba i faderns redovisningsfirma som senare köptes upp av KPMG följde med och jobbar
idag som redovisningsekonom där.Susanne kommer att lägga upp bokförningen i ett program som
heter Visma där behörig kan gå in och titta på löpande bokföring.Här finns en timdebiterad kostnad
för upplägg av ny kund,denna kostnad sponsrar KPMG med.Susanne tog även upp frågan att
ansluta länsföreningen med swishkonto, varpå beslut togs att göra sålunda.
§ 18 Jaktvårdskonsulent Blekinge
Vår nya jaktvårdskonsulent Karin Stoekmann kunde ej komma till detta möte varvid presentationen
får bli vid ett senare tillfälle.Karin kommer att utgå från Kalmarkontoret.Flera frågor kom upp till
diskussion bla hur mycket tid kommer vi i länsföreningen få till förfogande av konsulenten,vilket
kontor ska vi tillhöra.
§ 19 Kretsträff 30/5 Äggaboden
Roger Karlsson Rosenquist berättade om nya priser för arrangemang i Äggaboden.
Program för kvällen gjordes upp samt övriga praktiska saker ordnades.
§ 20 Politikerträff
Kent Löving informerade om programmet till träffen den 22/5 två politiker är anmälda.
§ 21 Jakten på framtiden remiss-Workshop
Remissen jakten på framtiden godkändes och ett datum för Workshopen bestämdes till den 30/8
§ 22 Mörrums jaktskyttebana bidrag
Mörrums jakskyttebana har inkommit med en förfrågan om bidrag av Länsföreningen.
Banan har som de flesta andra banorna i länet fått iordningställa till de nya säkerhetsföreskrifterna
varvid stora kostnader uppkommit.Länsföreningen ger avslag på begärt bidrag med motiveringen
att andra banor som tidigare sökt också fått avslag.

§23 Nomineringar älgförvaltningsgrupper
Länstyrelsen har begärt att få in nomineringar till älgförvaltningsgrupperna senast oktober månad.
Styrelsen diskuterade lämpliga tillvägagångsätt att få till en nomineringsordning.Man enades om att
göra ett utskick till kretsarna som i sin tur tillfrågar sina äskon,CarlDouglas Lundgren tog på sig att
formulera detta utskick till kretsarna.
§ 24 Lövmarknaden
Länsföreningen har beslutat att ställa upp på Lövmarnaden i Karlskrona 22/6 tillsammans med
Sjöjaktsföreningen och kretsen.Våra tält kommer att sättas upp tillsammans med skjutsimulatorn
samt byggande av insektsholkar.Magnus Carlsson delgav info ang plats hyra mm.
§ 25 Arbetsgrupper
Info opinion Kent Löving har tagit fram ett nytt infoblad med kontakter till kretsar, skyttebanor,
länsförening, mm som skall användas vid aktiviteter och arrangemang.Kent hade en förfrågan om
inköp av program till datorn (adobe rexdo) styrelsen godkände detta inköp.
Kent tog upp frågan ang texten till våra arbetsgrupper som måste förnyas.Peter Nilsson samt Kent
Löving fick uppdraget att komma med förslag på detta .
Peter Nilsson informerade från två olika aktiviteter han deltagit i, ett var i Vrigstad där
Jägareförbundet region syd var samlade till en heldag.Det andra var ett möte med klövviltsutskottet
på Länsstyrelsen.
Skytte Mangnus Carlsson delgav styrelsen ett förslag till LM i skytte, idag finns pris för varje
skyttegren men Magnus vill även få till ett pris för totalsegraren.Ett förslag han kommer att ta upp
med skyttegruppen.
Kust Stefan Olsson sjöjaktsföreningen genomförde den 25/4 på Uttorp en fågelskådning på ejder
med tiotalet jägare tillsammans med 15 fågelskådare.Föreningen har även haft en sportingstig på
Stegeryds banor med 120 deltagare.Vidare fortsätter Mats Nying och Sven Erik Harryson
utterinventeringen åt Länsstyrelsen.
§ 26 Övriga ärenden
A ,Vildsvinspasset för styrelsen är bestämt till den 7/6 på Stengrepen kl 18 00.
B,Inventeringsbidrag Ringamåla Äsko
Det har inkommit via krets sydväst en ansökan av pengar till inventeringsmatriel för Ringamåla
Äsko. Styrelsen får tyvärr ge avslag till denna framställan då pengarna för detta ändamål är slut.
De sista 8100 kr gick till Olofströms Äsko, detta beslut togs på styrelsemötet 2016-11-23 nr 7
under §8 Ekonomi Eva Lilja beslutet grundade sig på svar och inrådan av Jan Elmeklo att det
inte var några mer som skulle ha bidrag efter Olofströms Äsko.Styrelsen har genom Eva Lilja
frågat Jan Elmeklo då inget har funnits i tidigare protokoll, utan skötts utanför JFB.
C,Mässor Styrelsen tog upp frågan om vildsvinskorven kunde köpas billigare än idag.
Förslag kom även fram på viltlådor från Jägareförbundet.Man enades om att kolla upp detta.
§ 27 Nästa möte
Nästa möte föreslogs att avhållas den 15/6
§ 28 Mötets avslutande
Peter Nilsson avslutade mötet kl 23 00
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