
Styrelsen har under det g~lngna aret bestatt avo
Ordf. Ingvar "Gusten" Gustavsson, kassor Fredrik Karlsson, vice ordforande Bengt Karlsson,
Daniel Samuelsson och Hakan Wistrand.
Suppleanter: sekreterare Nils-Ake Larsson, samt Anders Moberg, Ake Nilsson.
nyval av Bjorn Karlsson
Styrelsen har under det gangna aret haft 4 st styrelsemoten.
Pa arsmotet 2013-02-05 i Floda folkets hus narvarade 20 medlemmar fran kretsen.

Den del av Rekarne SV som ingar i VFO 7 (Viltforvaltningsomrade 7) ar foreslagit att tillhbra JVK 307
men det ar annu inte klart.

Under Jagareforbundets arsstamma SOdermanland i Flen den 10 april narvarade,
Ingvar Gustavsson, Nils-Ake Larsson, Anders Moberg, Bengt Karlsson, Bjorn Karlsson
och Daniel Samuelsson.

Aigforvaltningsgruppen inom VFO 7 dar Bengt Karlsson ingar har haft flera moten inom sig.
Aigforvaltningsgruppen har kallat samtliga algskotselomraden och haft tva moten med representanter
fran algskotselomradena inom VFO 7.
Ett viktigt underlag ar bl.a. inrapportering till viltdata.

Representanter som ingar i algforvaltningsgruppen fran vart omrade ar Staffan Claesson, Bengt
Karlsson och Bertil Sundstrom.

Kretsmasterskap i viltsparning har genomforts av Bengt Karlsson med hjalp av dreverklubben.
Resultat:
1:a Hans Gabrielsson med hunden Aja
2:a Bengt Karlsson med hunden Wille
3:a Hans Gabrielsson med hunden Bessy

Vinnande hunden Aja med Hans Gabrielsson vann aven LM och gick vidare till SO som i ar gick pa
Oster Malma. Dar kom Aja med Hans Gabrielsson 2:a. Vinnaren kom fran Varmland.

Manga trafikeftersok har gjorts efter skadat vilt av eftersoksjagarna.
Daniel Samuelsson har varit viltovervakningsansvarig och haft manga kontakter med
eftresoksjagarna.
Ett stort tack till alia eftersoksjagare som manga ganger staller upp pa obekvama tider.

Jagareforbundets / Studieforbundets skjutsimulator var bokad vecka 46-47 for uppstallning i
Norrotens bygaegard men endast ett jaktlag anmalde sig. Skjutsimulatorn avbokades.
Information om bokning hade gatt ut pa mail till manga jaktlag och fanns med pa varan hemsida.

Flera styrelse edamoter har varit pa informationsmoten med jagareforbundet som bl.a. kretskonferens
med Bo Skbld t Vadsbro/Blacksta, trafikeftersok, viltdata, vildsvinskonferens och om jagareforbundets
framtidsarbe e Workshopp tre ganger pa Oster Malma.

Kretsen forslag pa namnbyte enligt arsmotesprotokoJlet till VF07 Sormland viII inte jagareforbundet
godkanna. Detta har diskuterats i styrelsen och kommer att tas upp pa arsmotet.

Kretsens hemsida pa jagareforbundet Sormlandsdel fungerar nu, kallelser till moten,
arsmotesprotokoll och styrelsens representanter med namn och adresser finns med fran i ar.


