
Käloms VVO 2021-08-04

Styrelsemöte i serveringen på Bygdegården.

Närvarande. Carl-Göran Palmqvist, Leif Jonsson, Gunnar Olofsson, Agneta 
Bylander, Thomas Backström, Lena Olofsson och Gösta Persson.

1. Ordf. Carl-Göran öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Upprättad dagordning godkändes.
3. Sekreterare, Gösta.
4. Justerare, Gunnar.

Offerdals Storlicens har årsmöte och möte inför årets jakt, den 8 aug i 
Tulleråsen, Gunnar deltar från Käloms vvo.

5. Förslag till åtgärder arbetsdag Lördagen den 14/8:
Slaktgropen måste åtgärdas.
Forsbacken passet behöver ett ryggstöd.
Kylmyr passet, en bättre sittplats och ett ryggstöd behövs.
Fikarummets fönster behöver putsas, städning i övrigt klart.
Gräsklippning med trimmer vid slakteriet.
Nytt pass, Vilkåken, (nästan längs bort efter Meflovägen).
Ny bro över diket ovanför Perssons Pass.
Bom-Nisse passet är klart, men det fattas ved.

Den som inte kommer på arbetsdagen, kontakta  jaktledaren för annat arbete.
Inför arbetsdagen kommer jaktledaren att skicka ut ett mail om åtgärder och 
vilka verktyg som är lämpliga. 

7.  Björnjakten: Börjar den 21 aug. Gunnar är kontaktman från Kälom. Bra om 
     så många som möjligt kan kolla efter spår och spillning, kvällar eller tidigt 
     på morron. Kontakta Gunnar eller Thomas om ni sett nåt.

8.  Inför älgjaktstävlingen:
 Priser för jaktlagstävlingen och lerduveskyttet, Lena   

          ansvarar,
 Fika vid skjuttävlingen, Lena och Carl-Göran ordnar detta.
 Skjutledare: Carl-Göran och Gösta. Styrelsen trampar.

9.  Nya pass:
 Vilkåken.
 Bom-Nisse dammet.



10. Efter att man skjutit en älg, skall djuret avblodas,(stickas).

11. Corona-restriktioner, hygienrutiner. Vid slakt kommer C-G eller av honom  
     utsedd slaktledare att utse 2-3 personer, varav minst en van till slakt av älg.
     Om inte jaktledaren är gripbar för att utse slaktare så är det Gunnar eller 
     Gösta som gör detta.

12.  Jaktmiddag skall vi ha, torsdag den 9 sep, kl. 17.00 samma dag som  
       arbetsdagen. Styrelsen ansvarar.

      
13. Övriga frågor: Påminnelse om att rapportera då man skjutit småvilt.

      Den som skall köpa jaktbevis för älg och för småvilt, betala in före jakten
      på ett konto som Lena skickar ut med pris och kontonummer.
  
       

13. Mötet avslutas.

      Sekreterare  Gösta Persson Justerare.  Gunnar Olofsson.


