Styrelsemöte Käloms VVO

2010-01-07

Plats hos Stig.
Närvarande: Torsten, Stig, Carl-Göran, Gösta, Bertil och Toivo.
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Ordf. Carl-Göran öppnade mötet och hälsade välkommen.
Upprättad dagordning godkändes.
Sekr. Gösta.
Justeringsman Toivo.
Inför årsmötet.
• Affischering - Stig
• Servering – Gösta, Torsten och Bertil
Styrelsens förslag till årsmötet.
• Avskjutningskvot 5 älgar/1000 ha.
• Jaktgäster ej på älg.
• Jakttider: sep. 6,7,8 – 10,11,12. 17,18,19.
Okt. 9,10,11,12 – 15,16,17 och därefter helger utom dubbelhelgen.
• Jaktbevis: som förut d.v.s. 50 kr/älg, 50 kr/småvilt, 50 kr/gästbevis.
• Arvoden oförändrat 50 kr/jägare till Jaktlagskassör och Jaktledare och 700 till
kassören.
• Skottpengar: Mink 50 kr, mård 50 kr, kråkfåglar 10 kr.
• Viltåker för den som anlägger sådan 500 kr.
• Upplåtelse av jakt: Harjakt mellan älgjakterna från den 20 sep. till den 3 oktober.
Endast ett sällskap åt gången.
• Bäverjakt: Samma pris som förut 100 kr/dag och 150 kr/helg, dock med ett
undantag, Ulf Österman 500 kr för 14 dagar.
• Godkänna nya arrendatorer: Älg Tord Österlund och Larsa Åsberg och småvilt
Can Savran.
• Anmälan om älgjakt senast den 15 aug. till jaktledaren.
• Samling inför årets älgjakt. Söndagen den 5 sep kl. 11.00 vid skjutbanan i
samband med jaktlagsmästerskapet.
• Arb. dagar: måndag 17 maj kl. 18.00 och lördag den 14 aug kl. 10.00.
• Skjutdagar: den 14 aug efter arbetsdagens slut, to. 19 aug 18.00, sö. 22 aug kl.
11.00 och to. 26 aug kl. 18.00.
• Inskjutningsregler som förut.
• Björnjakt som förut.
• Jaktgäst på småvilt, en/jakträttsinnehavare.
• Jaktlagsmiddag vill vi ha.
• Bytesrätt som förut med ett tillägg. Från den 1 nov en icke förutbestämd jaktdag
tillfaller ers. för bytet jaktlagskassan.
• Markägarfond skall fonderas.
• Slaktboden: Ett möte om det fortsatta arbetet ska vi ha. Styrelsen meddelar på
hemsidan när de är dags.
• Styrelsen föreslår att vi även i år ska ha ett luftgevärsmästerskap.
Verksamhetsberättelse: Carl-Göran ansvarar.
Styrelsen tackar Stig och Ann-Charlott för en delikat förplägnad med mat och dryck.
Mötet avslutas.
Sekr: Gösta Persson

Justeringsman Toivo Comén.

