
Styrelsen har under det gångna året bestått av.
Ordf. Ingvar "Gusten" Gustavsson, kassör Fredrik Karlsson, Daniel Samuelsson, Håkan Wistrand
och Kurt Forsslund.
Suppleanter: vice ordförande Bengt Karlsson, sekreterare Nils-Ake Larsson, samt Anders Moberg och
Ake Nilsson.
Styrelsen har under det gångna året haft 5 st styrelsemöten.
På årsmötet 2012-02-09 i Floda folkets hus närvarade 32 medlemmar från kretsen.

Den del av Rekarne SV som ingår i VFO 7 (Viltförvaltningsområde 7) är föreslagit att tillhöra JVK 307
men det är ännu inte klart.

Jägareförbundets årsstämma Södermanland i Flen den 21 mars närvarade
Anders Moberg och Fredrik Karlsson

Den 23 maj 2012 hade älgförvaltningsgruppeninom VFO 7 ett möte i Floda sockenstuga med
representanter från älgskötselområdena. Målsättningen med möte var att få liknande
avskjutningsregler i älgskötselområdena och ett arbetsunderlag till älgförvaltningsgruppen.
Ett viktigt underlag är bl.a. inrapportering till viltdata.
Representanter som ingår i älgförvaltningsgruppen från vårt område är Staffan Claesson, Bengt
Karlsson och Bertil Sundström.

1:a Pris 42 Poäng Ylva Schenström
1:a Pris 37 Poäng Palle HelIgren
1:a Pris 35 Poäng Hans Gabrielsson
2:a Pris 27 Poäng -------"---------
O Pris 12 Poäng Jerry Forslund

Vinnaren hunden Asta med Ylva Schenström som skulle representera kretsen i LM fick förhinder
varvid 2:an Wille fick representera kretsen på Jällsjö gårds marker i Flen den 4:e augusti. Vinnare i LM
blev Helena Widell med hunden Hexa som även blev vinnare av SO i Örebro.

Många trafikeftersök har gjorts efter skadat vilt av eftersöksjägarna.
Den 29:e oktober hade Daniel Samuelsson ett möte med kretsens eftersöksjägare i Norrotens
bygdegård om kallelse från polisen och inrapporteringar för att få ut ersättning för gjorda trafikeftersök.

Jägareförbundets / Studieförbundets skjutsimulator har varit uppställd i Norrotens bygdegård
Vecka 38-39 och i Granheds bygdegård torsdagen den 20:e september, ca 70 personer har övat och
provat sina skjutkunskaper på bl.a. fågel, vildsvin, hjort, älg och björn.

Lo inventering utfördes lördagen den 8:e december i hela Södermanland där många jaktlag i kretsen
deltog. Resultat från inventeringen kan ses på www.d.rovobs.se

Flera styrelseledamöter har varit på informationsmöten med jägareförbundet om bl.a.
rovdjursinventering, trafikeftersök och 0111 jägareförbundets framtidsarbete.

Kretsens hemsida på jägareförbundet Sörmlandsdelen fungerar nu hjälpligt, kallelser till möten,
årsmötesprotokoll och styrelsens representanter med namn och adresser skall finnas med från i år.

http://www.d.rovobs.se

